
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:333 /BC-UBND Đình Lập, ngày 17 tháng 6 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật,  

kỷ cƣơng hành chính 6 tháng đầu năm 2019 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/2/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019;  

UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn; phía Tây Bắc giáp huyện Lộc Bình, phía Đông Bắc giáp Trung Quốc với 

đường biên giới Việt - Trung dài 41,02 km, phía Tây Nam giáp tỉnh Bắc Giang, 

phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh; diện tích tự nhiên 118.956,5 ha; dân số 

trên 28.000 người.  

Về tổ chức bộ máy, huyện có 12 đơn vị hành chính (10 xã, 02 thị trấn) với 

124 thôn, khu phố; 11 cơ quan chuyên môn, 46 đơn vị sự nghiệp công lập với 

tổng biên chế toàn huyện được giao là 1.300 (Trong đó: cơ quan hành chính 91 

biên chế; đơn vị sự nghiệp 951 biên chế; Hội đặc thù 04 biên chế; cán bộ, công 

chức cấp xã 254 biên chế); biên chế toàn huyện có mặt đến thời điểm 31/5/2019 

là 1.243 (Trong đó: cơ quan hành chính 82 biên chế; đơn vị sự nghiệp 914 biên 

chế; Hội đặc thù 04 biên chế; cán bộ, công chức cấp xã  243 biên chế.;  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của thủ trƣởng đơn vị trong việc tổ chức, quán triệt 

các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 02/CT-UBND 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp . 

Ngay từ đầu năm 2019, Huyện uỷ , HĐND, UBND huyêṇ đa ̃quan tâm 

triển khai nghiêm túc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. UBND 

huyện đã triển khai và ban hành một số văn bản về việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính cụ thể như: Kế hoạch 45/KH-UBND ngày 18/02/2019 về 

kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quyết định 368/QĐ -

UBND ngày 26/02/2019 về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, 
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kỷ cương hành chính tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn và Văn bản 270/UBND-VP 

ngày 18/3/2019 về đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

UBND huyện thường xuyên quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp chấp hành 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cuộc họp và đã ban hành một số 

văn bản chỉ đạo về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Trong 6 tháng đầu năm đã kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính được 12 xã, thị trấn, 01 cơ quan chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp. Đoàn 

kiểm tra đã có thông báo kết luận kiểm tra và nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần 

khắc phục trong thời gian tiếp theo. 

Để tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 

2019, UBND huyện Đình Lập đã ban hành Công văn số 459/UBND-NV ngày 

04/5/2019 về việc khắc phục những hạn chế theo kết luận của của đoàn kiểm tra 

việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính; Thông báo số 155/TB-VP ngày 

09/5/2019 Thông báo lịch kiểm tra UBND các xã, thị trấn việc thực hiện Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

1.2. Đối với các cơ quan, đơn vị 

Các cơ quan, đơn vị đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc các nội 

dung văn bản triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản trên đến cán bộ, 

công chức, viên chức. Các đơn vị đã kịp thời ban hành Quy chế, sửa đổi, bổ 

sung quy chế gồm: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc; Quy chế dân 

chủ trong hoạt động cơ quan; Quy chế văn hóa; Quy chế ứng xử của của cán 

bộ, công chức và Nội quy của Văn phòng HĐND và UBND huyện; văn bản 

phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động các văn bản quy định của các cấp có thẩm 

quyền về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử 

dụng có hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh 

đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.  

2. Việc rà soát, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ 

quan, đơn vị; ban hành quy định về phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công 

chức, viên chức cơ quan; rà soát, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế 

thực hiện dân chủ ở cơ sở 

 Qua các cuộc kiểm tra, cơ bản các cơ quan, đơn vị đã ban hành và sửa 

đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, phân công nhiệm vụ đối với 

công chức (khi có sự thay đổi về nhân sự) và phân công công chức thực hiện 

nhiệm vụ đúng chuyên ngành đào tạo (có Quyết định phân công cụ thể đối với 

từng chức danh đối với xã). 
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 Các cơ quan, đơn vị đã ban hành và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định. 

3. Việc sử dụng thời giờ làm việc; sử dụng rƣợu, bia, đồ uống có cồn 

tại công sở; thực hiện quy định không hút thuốc lá trong phòng làm việc, 

phòng họp, hội trƣờng 

Nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức cơ bản chấp hành nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, sử dụng trang phục và đeo thẻ đúng quy định, chấp 

hành tốt nội quy, quy chế tiếp công dân, có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm 

túc, khiêm tốn, ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; không có tình 

trạng cán bộ, công chức, viên chức hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền 

hà cho công dân khi thi hành công vụ, sử dụng rượu bia trong thời giờ làm việc 

hoặc giờ nghỉ trưa trong ngày làm việc. 

4. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Trong thời gian qua, UBND huyện tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy 

mạnh thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo 

điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, 

công dân; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định; hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân thực hiện đúng quy định về thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công việc được giải quyết theo 

thủ tục, trình tự quy định và trả kết quả đúng hẹn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, 

trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 5.515 hồ sơ liên quan đến 

TTHC, trong đó: 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện: Tổng số 1.131 hồ sơ, đã giải 

quyết 959 hồ sơ (hồ sơ trả đúng hẹn 959, hồ sơ trả chậm hẹn không); đang giải 

quyết 172 hồ sơ (chưa đến hạn). 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã: Tổng số 4.384 hồ sơ, đã giải 

quyết 4.365 hồ sơ (trả đúng hẹn); đang giải quyết 19 hồ sơ (chưa đến hạn). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

- Đa số cán bộ, công chức, viên chức đều chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương 

hành chính về trang phục, tác phong, lời nói phù hợp với quy chế văn hóa công 

sở; chấp hành tốt giờ giấc làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. 

Nội quy, quy chế làm việc được các cơ quan, đơn vị quan tâm sửa đổi, bổ sung.  

- Trong việc thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng 

tâm là cải cách TTHC, cơ bản các TTHC được công bố và niêm yết đúng quy 

định.  

- Việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đã được 

thực hiện nghiêm túc. 

2. Hạn chế 
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- Một số cán bộ, công chức, viên chức do chuyển đổi vị trí công tác chưa 

đề nghị cấp thẻ kịp thời. 

- Một số phòng chuyên môn và UBND xã niêm yết thủ tục hành chính tại 

vị trí chưa thuận tiện cho người dân và các tổ chức đến liên hệ công tác để tra 

cứu.  

IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

 1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực 

hiện các quy định của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành 

chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn 

huyện và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ 

máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh 

nghiệp.  

 3. Tăng cường nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện và chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính. 

 4. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính đối với 

các đơn vị chưa được kiểm tra. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của UBND huyện Đình Lập./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy;         (b/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Vi Văn Đông 
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