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THÔNG BÁO 

Kết quả họp thống nhất nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh  

ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương  

ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
  

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành thẩm tra 

dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại 

chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở 

Nội vụ trình tại Tờ trình số 394/TTr-SNV ngày 12/8/2022. Ngày 26/8/2022 Văn 

phòng UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với đại diện Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Giáo 

dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo UBND các 

huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Quan, Văn Lãng và 

thành phố Lạng Sơn; đại diện Lãnh đạo UBND phường Tam Thanh và xã Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn. 

Qua nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu 

chí đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh và kết quả thảo luận tại cuộc họp ngày 26/8/2022, Văn phòng UBND tỉnh đề 

nghị Sở Nội vụ xem xét một số nội dung sau: 

I. Về trích yếu Quy định 

Đề nghị xem xét bỏ cụm từ “tiêu chí”, vì Quy định này không chỉ quy định 

riêng nội dung về tiêu chí đánh giá mà còn quy định cả về trình tự, các mức xếp 

loại, thẩm quyền, hồ sơ đánh giá, xếp loại; mặt khác tiêu chí đánh giá và thang 

điểm được quy định cụ thể tại Điều 3 chương II của dự thảo Quy định và Phụ lục 

chi tiết kèm theo.  

II. Về nội dung của dự thảo Quy định 

1. Tại khoản 4 Điều 4 quy định mức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ 

- Xem xét lại cụm từ “bị khởi tố hoặc phạt tù”: Trường hợp chính quyền 

cấp xã có cán bộ, công chức bị “khởi tố” đã không xếp loại thì nên bỏ cụm từ 

“hoặc phạt tù”; 

- Xem xét quy định chính quyền cấp xã “có cán bộ, công chức vi phạm 

pháp luật liên quan đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan bị khởi tố 

hoặc phạt tù” đã xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì đưa vào tiêu chí Điểm 
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trừ tại nội dung thứ 5 Mục VII Phụ lục không“có cán bộ, công chức vi phạm pháp 

luật bị khởi tố hoặc phạt tù: Mỗi trường hợp trừ 3 điểm”; nếu vẫn đưa vào thì giải 

thích rõ hơn.  

- Trường hợp quy định “cán bộ, công chức vi phạm pháp luật bị khởi tố 

hoặc phạt tù” tại nội dung thứ 5 Mục VII Phụ lục bao gồm cả “cán bộ, công chức 

vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan bị 

khởi tố hoặc phạt tù” quy định tại khoản 4 Điều 4, đề nghị xem xét đưa đầy đủ nội 

dung “hoặc có vụ việc tham nhũng tại cơ quan đã có kết luận của cấp có thẩm 

quyền hoặc có cán bộ, công chức vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ của cơ quan bị khởi tố hoặc phạt tù” vào nội dung số 5 Mục VII 

Phụ lục để đảm bảo thống nhất. 

2. Tại khoản 5 Điều 4 quy định không xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ đối với chính quyền cấp xã: đề nghị quy định cụ thể mức “bị kỷ luật”. 

3. Tại khoản 1 Điều 5 quy định về Hội đồng đánh giá, xếp loại 

- Xem xét điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng tự đánh giá, xếp loại 

của cấp xã như sau: “Hội đồng tự đánh giá, xếp loại từ 07 đến 09 thành viên…” 

để đảm bảo có thành phần cứng và các thành phần khác có liên quan, vì thành 

phần cứng theo dự thảo đã trên 05 thành viên. 

- Tại điểm b: nghiên cứu bổ sung “đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường 

trực HĐND, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và…” 

4. Tại khoản 2 Điều 5 về Hội đồng thẩm định cấp huyện 

- Xem xét điều chỉnh điểm a thành: “Chủ tịch UBND cấp huyện là Chủ tịch 

Hội đồng” để thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc 

thẩm định kết quả tự đánh giá của cấp xã. 

- Tại điểm b: bổ sung thêm một số chức danh tham gia Ủy viên Hội đồng 

thẩm định của cấp huyện như đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy, 

do cần có quá trình theo dõi đánh giá, xếp loại liên thông giữa xếp loại chính 

quyền và xếp loại tổ chức Đảng. 

5. Tại khoản 1 Điều 6 về trình tự, thẩm quyền, hồ sơ đánh giá, xếp loại 

- Nghiên cứu, điều chỉnh thời gian UBND cấp xã trình Chủ tịch UBND cấp 

huyện kết quả tự đánh giá, xếp loại và thời gian Hội đồng thẩm định cấp huyện 

trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xếp loại chính quyền cấp xã để phù 

hợp với quy định tại khoản 7 Điều 7 chương II Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục 

vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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- Xem xét điều chỉnh nội dung tại điểm a như sau: “Hội đồng tự đánh giá, 

xếp loại của cấp xã tiến hành tự đánh giá và báo cáo kết quả với Ủy ban nhân 

dân cấp xã để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 31 tháng 12 

hằng năm”. 

6. Tại Điều 7 Chương III về tổ chức thực hiện 

Xem xét bổ sung trách nhiệm của Sở Nội vụ: có hướng dẫn chi tiết thực 

hiện Quy chế này ngay sau khi Quyết định được ban hành. 

III. Về nội dung của Phụ lục đánh giá, chấm điểm 

1. Tại tiêu chí 1 mục IV về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung như sau “tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong năm được giải quyết đúng 

hoặc sớm hạn” để cụ thể và phù hợp hơn với phạm vi trách nhiệm của UBND cấp 

xã, đồng thời tránh nhầm lẫn với quy định tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do 

UBND cấp xã tiếp nhận nhưng được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. 

- Tương tự như trên, tại nội dung 1.2 và 1.3 đề nghị bổ sung như sau: 

“…được giải quyết đúng hoặc sớm hạn”. 

2. Về điểm thưởng 

Cần rà soát, xem xét cơ cấu lại mức điểm thưởng đối với từng tiêu chí hợp 

lý hơn để có thể ưu tiên điểm thưởng đối với các đơn vị phường, xã trong năm 

thực hiện tốt các nhiệm vụ lớn, trọng tâm, trọng điểm được cấp trên giao. 

Đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung liên quan, 

gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/9/2022 để trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THNC (LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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