
 

BÁO CÁO 

Thuyết minh, giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác 

cải cách hành chính huyện Đình Lập năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 21/11/201 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành quy định xác định Chỉ số cải cách hành 

chính các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Hướng dẫn số 258/HD-SNV ngày 16/12/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm 

vụ và đánh giá chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn 

vị; 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả tự chấn điểm và thuyết 

minh, giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính 

huyện Đình Lập năm 2021, cụ thể như sau: 

I. THUYẾT MINH, GIẢI TRÌNH CÁC CĂN CỨ CHẤM ĐIỂM 

ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính  

* Giải trình Mục 1.1.3  

Trong năm đơn vị đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành 

chính số 06/KH-UBND ngày 08/01/2021 theo các nội dung quy định. Trong đó 

đề ra 32 nhiệm vụ, đến thời điểm hiện nay các nhiệm vụ đã hoàn thành theo kế 

hoạch đề ra (theo báo cáo số 1038/BC-UBND ngày 26/11/2019 của UBND 

huyện về báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022). 

* Giải trình mục 1.3.1  

Năm 2021, UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách 

hành chính. Tổng số đơn vị kiểm tra trực tiếp trong kế hoạch kiểm tra là 09/23 

đơn vị (gồm 12 xã, thị trấn và 11 phòng chuyên môn). Như vậy tổng số đơn vị 

được kiểm tra trực tiếp là 09 đơn vị đạt 39.1%.  

* Giải trình mục 1.3.2  

Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện tương đối tốt công tác cải cách 

hành chính, không có những vấn đề cần xử lý. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và 

thông báo kết luận kiểm tra về những việc chưa làm dược và nội dung cần thực 

hiện trong thời gian tiếp theo. Qua theo dõi, các đơn vị được kiểm tra đã tiếp thu 

và thực hiện tốt và khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã đề ra. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /BC-UBND Đình Lập, ngày      tháng 12 năm 2021 
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* Giải trình mục 1.4 (nội dung tuyên truyền nội dung CCHC thông qua 

các hình thức khác) 

Ngoài thực hiện việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính thông qua 

kế hoạch, thông qua các cuộc họp của cơ quan, hệ thống Văn phòng điện tử, loa 

phát thanh. Trong năm UBND huyện Đình Lập đã xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch số 197/KH-UBND ngày 27/7/2021 về tổ chức phong trào cán bộ, đảng 

viên, chiến sỹ, lực lượng vũ trang ngày thứ 7 đi cơ sở xây dựng nông thôn mới. 

đô thị văn minh năm 2021. Trong đó có nội dung công việc tập trung thực hiện 

cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại UBND các xã, thị trấn. 

Theo đó các phòng chuyên môn đã cử công chức trực tiếp ngày thứ 7 hỗ trợ các 

xã về các nội dung thủ tục hành chính, hướng dẫn các đơn vị nhập và giải quyết 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Do vậy, đơn vị chấm điểm  tại mục 

tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các hình thức khác 1 điểm. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

* Giải trình mục 2.1 

Trong năm UBND huyện đã ban hành 04 quyết định Quy phạm pháp luật.  

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đình Lập. 

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đình Lập. 

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2021 -2026 huyện Đình Lập. 

Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Đình Lập. 

* Giải trình mục 2.4 

Trong năm 2021 UBND huyện không kiểm tra văn bản Quy phạm pháp 

luật nào do cấp xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật, do đó không có 

văn bản nào trái pháp luật bị xử lý. 

Do vậy đơn vị chấm điểm tối đa tại mục 2.4. 

* Giải trình mục 2.5 

Năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện không trực tiếp thành lập đoàn Thanh 

tra kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà 

nước của UBND cấp huyện, mà giao Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra theo kế 

hoạch kiểm tra Công tác tư pháp của đơn vị được 03 xã.  

Trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà 

nước của UBND cấp huyện không có đơn vị nào vi phạm các chính sách pháp 

luật của nhà nước. Cụ thể có Báo cáo số 72/BC-PTP ngày 13/12/2021 về Kết 

quả kiểm tra công tác tư pháp năm 2021 tại UBND xã Bắc Lãng, xã Châu Sơn, 

xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 
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* Giải trình mục 3.1.2  

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND huyện 

về thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện 

năm 2021 theo quy định. Kết quả thực hiện như sau: 

- Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC cụ thể như 

sau: 

Trong năm đơn vị đã thực hiện rà soát cắt giảm theo báo cáo số 233/BC-

UBND ngày 09/4/2021 là 10 TTHC, trong đó cấp huyện là 08 TTHC, cấp xã là 

02 TTHC); 

- Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát TTHC theo báo cáo số 

451/BC-UBND ngày 14/6/2021,  cụ thể như sau: 

Số lượng TTHC rà soát theo kế hoạch: UBND huyện vị tiến hành rà 

soát theo kế hoạch là 22 TTHC trong đó các Phòng chuyên môn cấp huyện rà 

soát 13 TTHC, cấp xã 09 TTHC. 

Kết quả rà soát 

- Các phòng chuyên môn cấp huyện: 

+ Số lượng TTHC rà soát: 13 TTHC 

+ Số lượng đề nghị giữ nguyên: 13 TTHC 

+ Số lượng đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa: Không 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã: 

+ Số lượng TTHC rà soát: 09 TTHC 

+ Số lượng đề nghị giữ nguyên: 09 TTHC 

+ Số lượng đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa: Không  

Như vậy , đơn vị đã thực hiện đạt 100% kế hoạch. 

* Giải trình mục 3.1.3  

Qua rà soát đánh giá  thủ tục hành chính không có vấn đề được xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý. Do vậy đơn vị chấm điểm tối đa tại mục 3.1.3. 

* Giải trình mục 3.4.1  

Căn cứ báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa liên 

thông tại UBND cấp huyện, tổng số TTHC cấp huyện tiếp nhận là 3.490 hồ sơ 

đã trả kết quả đúng và trước hẹn là 3.450 hồ sơ, đang trong thời gian giải quyết 

là 40 hồ sơ, Do vậy đơn vị chấm điểm tối đa tại mục 3.4.1 

* Giải trình mục 3.4.2  

Căn cứ báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa liên 

thông tại UBND cấp huyện, tổng số TTHC cấp xã tiếp nhận là 12.546 hồ sơ đã 

giải quyết 12.501 hồ sơ TTHC (trả đúng hạn 12.501 hồ sơ TTHC, trả quá hạn 

không hồ sơ TTHC); đang giải quyết 45 hồ sơ TTHC (chưa đến hạn 45 hồ sơ 
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TTHC, quá hạn không hồ sơ TTHC). Do vậy đơn vị chấm điểm tối đa tại mục 

3.4.2 

* Giải trình mục 3.4.3 

Căn cứ báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa liên 

thông tại UBND cấp huyện, tổng số TTHC cấp huyện tiếp nhận là 3.490 hồ sơ. 

đã trả kết quả đúng và trước hẹn là 3.450 hồ sơ, đang trong thời gian giải quyết 

là 40 hồ sơ; 

Tổng số TTHC cấp xã tiếp nhận là 12.546 hồ sơ đã giải quyết 12.501 hồ 

sơ TTHC (trả đúng hạn 12.501 hồ sơ TTHC, trả quá hạn không hồ sơ TTHC); 

đang giải quyết 45 hồ sơ TTHC (chưa đến hạn 45 hồ sơ TTHC, quá hạn không 

hồ sơ TTHC). 

Do vậy, cấp huyện và cấp xã không có hồ sơ quá hạn. 

* Giải trình mục 3.5.1 

Thực hiện các nội dung theo quy định tại Quyết định 1517/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành mẫu phiếu và tổ chức thực 

hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập đã triển khai đến 

các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Các đơn vị đã nghiêm túc tổ chức thực hiện lấy 

ý kiến của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả huyện cấp huyện, cấp xã.  

Kết quả, cấp huyện Tổng số có 8 phòng ban, đơn vị có hồ sơ TTHC phát 

sinh, kết quả tổng số điểm tự đánh giá thực hiện các chỉ số trong giải quyết 

TTHC của các phòng ban, đơn vị: điểm thẩm định đạt 16/18 điểm. 

* Giải trình Mục 3.5.3 

Thực hiện các nội dung theo quy định tại Quyết định 1517/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành mẫu phiếu và tổ chức thực 

hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập đã triển khai đến 

các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Các đơn vị đã nghiêm túc tổ chức thực hiện lấy 

ý kiến của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả huyện cấp huyện, cấp xã.  

Đối với 12/12 đơn vị xã, thị trấn kết quả đánh giá các chỉ số trong giải 

quyết Thủ tục hành chính đạt Tốt. 

(Cụ thể theo biểu mẫu số 06 kèm theo báo cáo số 1137/BC-UBND ngày 

17/12/2021 của UBND huyện về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác 

kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông và thực hiện TTHC 

trên môi trường điện tử năm 2021). 

* Giải trình mục 3.6 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 
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định hành chính. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập  và UBND các xã, thị trấn đã 

niên yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh 

nghiệp tại trụ sở tiếp nhận và trả kết quả. 

Trong năm 2021, cấp huyện và cấp xã không tiếp nhận được phản ánh 

kiến nghị từ người dân và doanh nghiệp, do vậy đơn vị chấm điểm tối đa mục 

3.6. 

* Giải trình mục 3.7 

Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã thực hiện tốt 

các quy định về đạo đức công vụ và những điều không được làm theo quy định 

tại Luật cán bộ, công chức. 

Công chức được cử ra làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

huyện đều là những người có kinh nghiệm công tác, được đào tạo, tập huấn nâng 

cao trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao trong 

thi hành công vụ. 

 Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập không nhận được đơn thư 

của công dân phản ánh  về công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:  

* Giải trình mục 4.1 

Căn cứ Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính Phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định: 

Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng.Căn cứ số lượng phòng chuyên 

môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện 

quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho 

phù hợp. 

Số lượng cấp phó hiện nay tại các phòng chuyên môn của UBND huyện 

Đình Lập có 20 người/11 phòng chuyên môn. Như vậy số lượng cấp Phó đảm 

bảo tỉ lệ so với quy định. 

Đối với đơn vị sự nghiệp: Cơ cấu lãnh đạo đơn vị sự nghiệp đảm bảo 

đúng quy định theo vị trí việc làm. 

* Giải trình mục 4.2 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Giai đoạn 

2015 -2021, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện hoàn thành Đề án sáp nhập các 

đơn vị, cụ thể:  

- Sáp nhập Trung tâm Văn hóa – Thể thao với Đài Truyền thanh – Truyền 

hình huyện thành Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông; 
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- Sáp nhập Trung tâm dạy nghề với Trung tâm GDNN-GDTX thành Trung 

tâm GDNN- GDTX huyện; 

- Sáp nhập trường Tiểu học xã Cường Lợi và trường THCS xã Cường Lợi 

thành trường Tiểu học và THCS xã Cường Lợi; 

- Sáp nhập trường Tiểu học xã Bắc Lãng và trường THCS xã Bắc Lãng 

thành trường Tiểu học và THCS xã Bắc Lãng; 

- Sáp nhập trường Tiểu học I xã Đình Lập và trường Tiểu học II xã Đình Lập 

thành trưởng Tiểu học xã Đình Lập ( thực hiện sáp nhập năm 2021) 

* Số lượng đơn vị sự nghiệp năm 2015: 48 đơn vị; 

* Số lượng đơn vị sự nghiệp năm 2021: 43 đơn vị. 

Từ năm 2015 đến nay, UBND huyện Đình Lập đã thực hiện giảm được 05 

đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. 

Giảm 5/48 đơn vị đạt 10,4%. Số điểm tại mục 4.2 đạt 1 điểm. 

* Giải trình mục 4.5.1 và mục 4.5.2 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao 

biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn; giao số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình 

Lập đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế.  

 - Biên chế công chức giao năm 2015 là 98 biên chế, biên chế giao năm 2021 

là 88 biên chế, số biên chế giảm so với năm 2015 là 10 người, đạt tỉ lệ 10,2%;  

- Biên chế viên chức giao năm 2015 là 1000, biên chế viên chức giao năm 

2021 là  925 người, giảm đi 75 người đạt tỷ lệ 7,5 %. 

* Giải trình Mục 4.6 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thực hiện các quy định về phân cấp quản 

lý nhà nước theo quy định. 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân 

huyện đã có văn bản phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện một số nhiệm 

vụ theo quy định. 

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức: 

* Giải trình mục 5.1 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc 

làm các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn và số lượng biên chế được giao theo quy định, Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập đã thực hiện  việc sử dụng, phân công, bố trí công chức các cơ 
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quan chuyên môn theo vị trí việc làm được quy định. 

* Giải trình mục 5.2 

Công tác tuyển dụng công chức cấp xã: Trong năm 2021, UBND huyện 

thực hiện tuyển dụng chức danh công chức theo các văn bản hướng dẫn thực 

hiện. Đến thời điểm hiện nay đã thực hiện việc tiếp nhận không qua thi tuyển 

công chức đối với 02 thí sinh tốt nghiệp trình độ Đại học loại giỏi, UBND huyện 

đang thực hiện quy trình thi tuyển đối với các thí sinh còn lại. 

Công tác tuyển dụng viên chức: Trong năm 2021, UBND huyện thực hiện 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp theo quy định. Công tác tuyển dụng viên chức 

đã được UBND huyện quan tâm thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng 

theo quy định. Kết quả tuyển dụng được 15 chỉ tiêu/20 chỉ tiêu được phê duyệt. 

* Giải trình mục 5.3 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thực hiện đúng các quy định về công 

tác bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp. Các trường hợp bổ nhiệm có 

trong quy hoạch, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

Kết quả, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 13 công chức lãnh đạo; bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại đối với 15 quản lý trường học. 

* Giải trình mục 5.4 

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo 

quy định văn bản hướng dẫn, thực hiện việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND huyện đúng thời gian quy định. 

Kết quả đánh giá công chức: có 85/87 công chức đánh giá từ mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt  97,7 %. 

* Giải trình mục 5.5.1 

Trong năm UBND huyện Đình Lập được giao mở lớp bồi dưỡng kiến thức, 

kỹ năng hoạt động của Trưởng thôn, Trưởng khu năm 2021, UBND huyện đã 

phối hợp với trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiến hành mở lớp theo quy định. 

* Giải trình mục 5.6.2 

Trong năm, đơn vị đã ban hành Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương 

hành chính năm 2021, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, và các văn bản 

đôn đốc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính.  

Quyết định tổ chức kiểm tra 30% số cơ quan đơn vị gồm UBND các xã, 

thị trấn, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.  

Trong năm đơn vị đã tiến hành kiểm tra được 09 đơn vị/29 đơn vị theo 

kế hoạch (gồm 12 xã, thị trấn, 11 phòng chuyên môn, 06 đơn vị sự nghiệp) 

đạt tỷ lệ 31.03%. 

Qua kiểm tra cơ bản cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ 
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luật, kỷ cương hành chính, các nhiệm vụ được cấp trên giao.  

6. Cải cách tài chính công:  

Trong năm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện công khai, 

chấp hành dự toán ngân sách được giao theo quy định. 

* Giải trình mục 6.2.3 

Căn cứ Điểm c, khoản 3, Đ5, TT 71/2014/TTLT-BTC-BNV quy định: 

Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ phải 

lập báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan 

mình gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Do vậy đến thời điểm hiện nay đơn 

vị chưa có báo cáo việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý 

hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

* Giải trình mục 6.3.2 

Trong năm các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về sử 

dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính đúng quy định. 

* Giải trình mục 6.5.2 

Căn cức Điểm c, khoản 3, Đ5, TT 71/2014/TTLT-BTC-BNV quy định: 

Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ phải 

lập báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan 

mình gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Do vậy, tại thời điểm báo cáo đơn 

vị chưa có báo cáo để làm tài liệu kiểm chứng nội dung này. 

7. Hiện đại hóa hành chính:   

* Giải trình mục 7.1.3 

Số văn bản đi phát hành qua phần mềm cấp huyện là 6.130;  

Số văn bản giấy và điện tử song song: 395; 

Tỷ lệ văn bản gửi đi hoàn toàn dưới dạng điện tử là: 6.130-395=5.735; 

Tỷ lệ 93.55%. 

* Giải trình mục 7.1.4 

Thống kê số lượng văn bản đến của UBND huyện trên hệ thống iOffice là 

6.204 văn bản; 

Số lượng văn bản phúc đáp đã xử lý đều đúng quy trình  trên hệ thống 

iOffice theo quy định: 6204. 

* Giải trình mục 7.2.2 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trong năm thuộc bộ phận tiếp nhận 

3.490. 

Căn cứ cổng dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.langson.gov.vn tổng số 

hồ sơ tiếp nhận trả kết quả tại cấp huyện thuộc TTHC mức độ 3 là 1.719 hồ sơ; 
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TTHC Mức độ 4 là 225 hồ sơ; Tổng số được giải quyết mức độ 3,4 là 1.944 hồ 

sơ; 

* Giải trình mục 7.2.3 

Số Hồ sơ TTHC được thống kê trên cổng dịch vụ công chưa khớp với báo 

cáo Kiểm soát TTHC của đơn vị, do hiện nay còn 1 số phòng chuyên môn chưa 

nhập liệu báo cáo vào hệ thống (tính đến thời điểm ngày 29/12/2021). Do vậy 

đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị nhập số liệu giải quyết TTHC đầy đủ theo 

quy định. 

* Giải trình mục 7.3.1 

Tổng số TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ 

Bưu chính công ích: 216 thủ tục cấp huyện. 

Trong năm, cấp huyện phát sinh 01 hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả 

qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc lĩnh vực Văn hóa cơ sở, quảng cáo sản 

phẩm. 

* Giải trình mục 7.3.2 và 7.3.3 

Tổng số Hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến, BCCI và truyền thống tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả là 3.490 hồ sơ; 

Số hồ sơ TTHC đã thực hiện giải quyết tiếp nhận và trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích là 01 hồ sơ. 

* Giải trình mục 7.5.1 và 7.5.2 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 10 xã, thị trấn và 03 phòng chuyên môn 

thuộc UBND huyện thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và 9001: 2015.  

Trong năm 2021 các đơn vị đã tiến hành công bố lại Hệ thống quản lý 

chất lượng khi có sự thay đổi về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó các đơn vị đã 

ban hành các Kế hoạch duy trì, cải tiến chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và 

thực hiện đánh giá quy trình nội bộ theo quy định. 

8. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội:  

* Giải trình mục 8.1 

Trong năm 2020, trên địa bàn huyện có 27 doanh nghiệp;  

Năm 2021, trên địa bàn huyện có 30 doanh nghiệp; 

Số doanh nghiệp, thành lập mới trong năm 2021 là 03 đơn vị, 

03/27*100% = 11,11%. 

* Giải trình mục 8.3 

Trong năm 2021, UBND huyện được Hội đồng nhân dân huyện giao thực 

hiện 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. 

Đến ngày 30/11/2021, UBND huyện đã thực hiện được 18/19 chỉ tiêu đạt 
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và vượt so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện giao, đạt tỷ lệ 94,7%; 

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính đạt 8,5/11 điểm.  

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại huyện 

đạt 11/11 điểm; 

3. Cải cách thể chế đạt  19,5/20,5 điểm; 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 10,25/11 điểm; 

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

đạt 11,5/14,5 điểm; 

6. Cải cách tài chính công đạt 9,5/10,5 điểm;   

7. Hiện đại hóa hành chính đạt 10,9483/12,5 điểm; 

8. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt 7,5088/9 điểm. 

Tổng điểm tự chấm: 88,7026 điểm/100 điểm.     

(Cụ thể có biểu tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị gửi kèm báo cáo; Tài 

liệu kiểm chứng đơn vị đã cập nhật trên hệ thống phần mềm 

Chamdiem.langson.gov.vn) 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Sở Nội vụ xem xét 

trình hội đồng xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn thẩm định./. 

 

Nơi nhận:      
- Sở Nội vụ; 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện (2b); 
- Các đơn vị: Văn phòng HĐND và 

UBND, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa     

- Thông tin; 

- Lưu: VT, NV.                

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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