
 

 

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

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 221/BC-UBND Chi Lăng, ngày 18 tháng 4 năm 2022 

 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức 

thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện Công văn số 413/SNV-TCBC ngày 12/4/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công 

chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân 

dân (UBND) huyện báo cáo kết quả thực hiện Đề án, cụ thể như sau: 

1. Kết quả thực hiện Đề án 

Xác định cải cách hành chính là nội dung quan trọng của nền hành chính nhà 

nước, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành 

chính, qua đó hiện thực hóa mục tiêu chính trị của đảng. Do đó công tác cải cách 

hành chính luôn được lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện quan tâm, 

chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, sáng tạo và kịp thời thích ứng với tình hình mới, 

thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 

2016-2020. 

Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tại Quyết 

định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt 

chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, chương trình tổng 

thể cải cách hành chính huyện Chi Lăng giai đoạn 2011-2020. UBND huyện đã chỉ 

đạo1 các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể 

tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2016-2020, 

100% công chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện được 

cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, 

hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính; 

được tiếp cận các tài liệu, bài giảng điện tử về cải cách hành chính qua Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Nội vụ. 

2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng về Cải cách hành chính 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở huyện Chi Lăng được 

                   
 1. Kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 10/8/2016 kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Chi Lăng 

giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/12/2015 về việc triển khai kế hoạch công tác cải cách 

hành chính năm 2016; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 22/12/2016 về việc triển khai kế hoạch công tác cải cách 

hành chính năm 2017; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 

2018; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2019 kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019; Kế 

hoạch số 16/KH-UBND ngày 17/01/2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020. 
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Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm. Ban hành Kế hoạch2 đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 và hàng năm triển khai 

đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện, trong đó có nội dung tập 

huấn công tác cải cách hành chính; khuyến khích cán bộ, công chức đăng ký học 

ngoài giờ hành chính, học theo hình thức xã hội hóa để nâng cao trình độ, năng lực 

của bản thân. 

 Trong giai đoạn 2016-2020, UBND huyện đã tổ chức 05 lớp tập huấn, bồi 

dưỡng nội dung về cải cách hành chính với 415 lượt cán bộ, công chức cấp huyện, 

cấp xã tham gia; đăng ký, cử 13 lượt công chức (công chức Phòng Nội vụ, Văn 

phòng HĐND và UBND huyện) tham gia các lớp bồi dưỡng nội dung về cải cách 

hành chính do Sở Nội vụ tổ chức. Qua hội nghị tập huấn, bồi dưỡng của huyện, của 

Sở Nội vụ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác trong thời 

kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ hiện nay; các chương trình bồi 

dưỡng sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi 

công vụ; các lớp bồi dưỡng đều dành thời gian hợp lý cho kỹ năng thực hành trong 

lĩnh vực cải cách hành chính; qua đó giúp công chức tham mưu, thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ 

chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện. 

 3. Chất lượng đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính 

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU ngày 04/8/2016 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện Chi Lăng khóa XXII về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo... 

UBND huyện đã chỉ đạo3 các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện Nghị quyết 27-NQ/HU, đã có 37/37 cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch 

chi tiết để triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức,... về các nội dung 

của Nghị quyết tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, cuộc họp cơ quan nhằm giáo dục 

chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và yêu 

cầu các cá nhân phải thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân đảm bảo đáp 

ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

Qua thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU của Huyện ủy Chi Lăng và các 

văn bản của trung ương, của tỉnh; UBND huyện xác định lấy đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức làm trọng tâm, chú ý đến bồi dưỡng lý luận chính 

trị, đặc biệt là đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Để thực 

hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện giao 

                   
2. Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 12/9/2016 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Chi Lăng 

giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 17/11/2016 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên 

chức năm 2017; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/01/2018 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức 

năm 2018; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2019 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019;  

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2020 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2020 và các văn 

bản đăng ký, cử cán bộ, công chứ, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về cải cách hành chính.  
3. Công văn số 570/UBND-NV ngày 16/9/2016 của UBND huyện Chi Lăng 



3 

 

 

Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính, Văn Phòng 

HĐND và UBND huyện là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện đã phân công 01 đồng chí lãnh đạo kiêm nhiệm và 01 công chức phụ trách 

công tác CCHC. Nhìn chung, tổ chức bộ máy thực hiện công tác cải cách hành 

chính huyện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, 100% (04/04 người) công 

chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên; 75% công chức có 

trình độ lý luận chính trị (cao cấp 02 người chiếm 50%, trung cấp 01 người chiếm 

25%, đang học trung cấp 01 người chiếm 25%); hằng năm, được cơ quan có thẩm 

quyền đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

 UBND huyện đăng ký 07 nội dung tập huấn, bồi dưỡng về cải cách hành 

chính giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau: 

- Tổng quan về cải cách hành chính; 

- Nội dung và nhiệm vụ chủ yếu của công tác cải cách hành chính; 

- Kỹ năng theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính 

- Kỹ năng đo lường hài lòng của người dân và tổ chức 

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch CCHC; 

- Kỹ năng báo cáo công tác cải cách hành chính; 

- Kỹ năng tuyên truyền về cải cách hành chính. 

- Số lượng đăng ký tập huấn, bồi dưỡng: 04 người. 

- Hình thức tập huấn, bồi dưỡng: trực tiếp hoặc tùy tình hình diễn biến dịch 

Covid-19 (có biểu chi tiết kèm theo). 

4. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Sở Nội vụ hằng năm tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ cải cách hành chính cho công chức thực hiện công tác cải cách hành 

chính cấp huyện. 

Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức cho công chức thực hiện 

công tác cải cách hành chính huyện tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa 

phương có mô hình, cách làm mới mang tính đột phá được cơ quan có thẩm 

quyền công nhận, đánh giá cao. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công 

chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của UBND 

huyện Chi Lăng./.  

Nơi nhận: 
- Như trên (BC); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, PNV (HVB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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