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Kính gửi:  

- Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021; 

- Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 54/SNV-TCBC&CCHC ngày 17/01/2022 của Sở 

Nội vụ về việc rà soát, đối chiếu kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2021; 

Sau khi xem xét và rà soát lại các tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành 

chính của đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập bổ sung, giải trình một số 

nội dung chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của đơn vị, cụ thể như sau: 

1. Mục 1: Công tác Chỉ đạo điều hành 

1.1. Bổ sung, giải trình mục 1.1.3 Thực hiện Kế hoạch  CCHC 

- Điểm đơn vị đã tự chấm trước đó: 02 điểm; 

- Điểm tổ thẩm định: 0 điểm. 

Giải trình: 

Năm 2021, UBND huyện Đình Lập đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-

UBND ngày 08/01/2021 về CCHC huyện Đình Lập năm 2021, trong đó xác 

định đầy đủ các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2021, đồng thời phân định rõ 

trách nhiệm đối với các cơ quan đơn vị, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối 

hợp thực hiện công tác CCHC trên tất cả các nội dung cải cách hành chính. Kết 

quả thực hiện kế hoạch như sau: 

Thực hiện hoàn thành 32/32 nhiệm vụ đạt 100%, cụ thể: 

- Công tác chỉ đạo điều hành: hoàn thành 05/05 nhiệm vụ; 

- Cải cách thể chế: hoàn thành 05/05 nhiệm vụ; 

- Cải cách thủ tục hành chính: hoàn thành 05/05 nhiệm vụ; 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: hoàn thành 03/03 nhiệm vụ; 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 

hoàn thành 05/05 nhiệm vụ; 

- Cải cách tài chính công: hoàn thành 04/04 nhiệm vụ; 
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- Hiện đại hóa nền hành chính: hoàn thành 05/05 nhiệm vụ. 

Tính điểm: (100x2,0)/100 = 02 điểm; 

- Tài liệu kiểm chứng bổ sung: Biểu thống kê hoàn thành các nhiệm vụ 

của công tác cải cách hành chính năm 2021. 

Đơn vị đề nghị Tổ thẩm định xem xét lại nội dung, chấm điểm tiêu chí 

này. 

Điểm đơn vị đề nghị: 02 điểm tại tiêu chí 1.1.3 

1.2. Bổ sung, giải trình mục 1.4 công tác tuyên truyền  CCHC 

Nội dung: Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua hình thức khác: 

- Điểm đơn vị đã tự chấm trước đó: 01 điểm; 

- Điểm tổ thẩm định: 0 điểm. 

Giải trình: 

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. 

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND huyện 

về kế hoạch tập huấn dịch vục ông trực tuyến mức độ 3,4 tại UBND các xã, thị 

trấn. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Sở 

Thông tin và truyền thông mở lớp tập huấn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 

tại trung tâm UBND huyện ngày 12/7/2021 có 34 cán bộ, công chức tham gia. 

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin đã tiến hành tập huấn tại UBND các xã, thị 

trấn theo Thông báo số 418/TB-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện về 

thời gian tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND các xã, thị trấn 

với 98 cán bộ, công chức cấp xã tham gia tập huấn. 

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 và kế hoạch tập huấn dịch vụ 

công mức độ 3,4 tại UBND các xã, thị trấn; Công chức phòng Nội vụ, Văn 

phòng HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - thông tin đã trực tiếp ngày thứ 7 

xuống trụ sở UBND các xã, thị trấn theo lịch của UBND huyện để hỗ trợ và 

hướng dẫn các xã thực hiện nhập liệu, nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính dịch vụ công mức độ 3,4. 
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- Tài liệu kiểm chứng bổ sung: 

+  Kế hoạch 176/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND huyện về kế 

hoạch tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại UBND các xã, thị trấn; 

+ Thông báo số 418/TB-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện về thời 

gian tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND các xã, thị trấn 

Do vậy, đơn vị chấm điểm  tại mục tuyên truyền nội dung CCHC thông 

qua các hình thức khác 01 điểm. 

Đơn vị đề nghị Tổ thẩm định xem xét lại nội dung, chấm điểm tiêu chí 

này. 

Điểm đơn vị đề nghị: 01 điểm tại tiêu chí 1.4 (Nội dung tuyên truyền 

nội dung CCHC thông qua hình thức khác) 

 2. Mục 5: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức 

2.1. Giải trình Mục 5.3.1: Bổ nhiệm đúng quy trình, đối tượng, tiêu 

chuẩn: 

- Điểm đơn vị đã tự chấm trước đó: 01 điểm; 

- Điểm tổ thẩm định: 0 điểm. 

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 (Cụ thể có danh sách kèm theo); 

- Tài liệu kiểm chứng bổ sung: Các quyết định bổ nhiệm đối với công 

chức, viên chức; Báo cáo công tác bổ nhiệm năm 2021. 

Đơn vị đề nghị Tổ thẩm định xem xét lại nội dung, chấm điểm tiêu chí 

này. 

Điểm đơn vị đề nghị: 01 điểm tại tiêu chí 5.3.1 

2.3. Giải trình mục 5.6.3. Nội dung Trong năm không có công chức 

thuộc phòng chuyên môn và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở 

lên 

- Điểm đơn vị đã tự chấm trước đó: 01 điểm; 

- Điểm tổ thẩm định: 0 điểm. 

Căn cứ Báo cáo số 1110/BC-UBND ngày 13/12/2021 về việc thống kê 

danh sách số lượng công chức, viên chúc bị xử lý kỷ luật năm 2021, trong đó có 

nêu rõ: số lượng cồng chức cơ quan chuyên môn không có ai bị xử lý kỷ luật; 

chỉ có 03 viên chức các đơn vị trường học bị xử lý kỷ luật đã bị trừ điểm tại mục 

Viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập bị xử lý kỷ luật. 
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Do vậy, trong năm 2021, UBND huyện Đình Lập không có công chức các 

phòng chuyên môn và tương đương bị kỷ luật. 

Đơn vị đề nghị Tổ thẩm định xem xét lại nội dung, chấm điểm tiêu chí 

này. 

Điểm đơn vị đề nghị: 01 điểm tại tiêu chí 5.6.3 

3. Mục 6: Cải cách tài chính công 

Giải trình mục 6.5.2. 

- Điểm đơn vị đã tự chấm trước đó: 0.5 điểm; 

- Điểm tổ thẩm định: 0 điểm. 

Đơn vị bổ sung báo cáo số 169/BC-UBND ngày 14/3/2021 của UBND 

huyện về việc báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế  và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp năm 2020. 

Điểm đơn vị đề nghị: 0.5 điểm tại tiêu chí 6.5.2 

4. Mục 7. Hiện đại hóa hành chính 

4.1. Bổ sung tài liệu kiểm chứng mục 7.5.1. Các đơn vị cấp xã triển 

khai áp dụng công bố theo quy định 

- Điểm đơn vị đã tự chấm trước đó: 0.5 điểm; 

- Điểm tổ thẩm định: 0 điểm 

Đơn vị bổ sung tài liệu kiểm chứng là 10 Quyết định của 10 đơn vị xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện có triển khai áp dụng hệ thông chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO. 

Điểm đơn vị đề nghị; 0.5 điểm tại mục 7.5.1 (đối với các xã triển khai 

áp dụng công bố ISO theo quy định). 

4.2. Bổ sung tài liệu kiểm chứng mục 7.5.2. Thực hiện việc duy trì, cải 

tiến chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 

- Điểm đơn vị đã tự chấm trước đó: 1.5 điểm; 

- Điểm tổ thẩm định: 0 điểm. 

Đơn vị bổ sung các văn bản, tài liệu kiểm chứng mục 7.5.2 về thực hiện 

việc duy trì, cải tiến chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015 đối 

với UBND cấp huyện và các phòng chuyên môn áp dụng quy trình riêng. 

Điểm đơn vị đề nghị: 01 điểm tại tiêu chí 7.5.2. 

(Cụ thể đơn vị đã cung cấp Tài liệu kiểm chứng cập nhật trên hệ thống phần 

mềm Chamdiem.langson.gov.vn) 

Trên đây là báo cáo giải trình và bổ sung tài liệu kiểm chứng một số nội 

dung chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện 
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Đình Lập kính trình Sở Nội vụ, Hội đồng thẩm định xem xét việc chấm điểm và 

các căn cứ giải trình theo quy định ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị: VP HĐND và UBND huyện;  

Nội vụ; Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Tô Thị Hiến 
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