
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 49/TB-SNV 

 
         Lạng Sơn, ngày 23 tháng 04 năm 2012 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Quý I 

 và nhiệm vụ công tác Quý II, năm 2012 
 

Ngày 20/4/2012, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị giao ban công tác Quý I, 
năm 2012 với thành phần và nội dung như sau: 

- Thành phần tham dự: Giám đốc, các Phó giám đốc sở, Trưởng phòng, 
Phó trưởng phòng thuộc sở và cấp Trưởng, cấp phó các tổ chức trực thuộc sở; 

- Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác Quý I và đề ra nhiệm 
vụ, kế hoạch công tác Quý II theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2012. 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2012 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Kế hoạch, nhiệm vụ công tác 
năm 2012, các phòng, tổ chức trực thuộc sở đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch 
công tác của sở, bám sát chương trình, mục tiêu công tác của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và các cơ quan cấp trên, hoàn thành cơ bản các nội 
dung công việc đã đề ra, khối lượng công việc lớn; 

Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung công việc giải quyết còn chậm so 
với tiến độ; một số lĩnh vực còn lúng túng trong việc triển khai các nội dung 
cụ thể cũng như chưa chủ động nghiên cứu, cải tiến đề xuất tham mưu những 
nội dung mới, trọng tâm và mang tính đột phá; 

Việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai đối với một số nội dung 
công tác trong lĩnh vực nội vụ còn chưa sâu, chưa đảm bảo việc nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn toàn tỉnh, 
nguyên nhân chủ quan do chưa chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình thực 
tế địa phương cũng như một phần khách quan do hệ thống các văn bản hướng 
dẫn thực hiện của Bộ Nội vụ và các cơ quan trung ương ban hành chưa đầy 
đủ, kịp thời. 

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2012 

Để hoàn thành tốt các nội dung công việc trong Quý II/2012 và các 
tháng tiếp theo, các phòng, tổ chức cần bám sát chương trình, kế hoạch công 
tác của tỉnh năm 2012, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Bộ Nội vụ và 
các cơ quan chuyên môn cấp trên đối với chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ 
động đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo sở tổ chức triển khai, tập trung hoàn 
thành tốt các nội dung chính sau: 
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1. Công tác cải cách hành chính 

a) Ngoài những nội dung chính cần tham mưu theo chương trình, kế 
hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở, cần 
nghiên cứu, lựa chọn những nội dung cải cách hành chính mang tính đột phá, 
trên cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 

- Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2012; 

- Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đoạn 2011- 2015. 

b) xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 04/8/2006 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn 
tỉnh (Báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Chương trình số 02/CTr-UBND 
ngày 12/01/2012); 

c) Tiếp tục theo dõi, triển khai công tác tuyên truyền nội dung Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và các nội dung 
thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ theo kế hoạch đã phê duyệt, đồng 
thời phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải 
cách hành chính đang được đang được thực hiện phát sóng đình kỳ vào các 
tháng trong năm của giai đoạn 2011-2012 trên Đài phát thanh truyền hình 
Lạng Sơn; 

d) Những nội dung liên quan đến cac Dự án thuộc chương trình cải cách 
hành chính đã và đang triển khai, sau khi kết thúc Dự án cần tổ chức tổng kết, 
đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để tiếp triển khai có hiệu quả, lâu dài; 

đ) Xây dựng kế hoạch, chương trình và đề xuất tổ chức học tập kinh 
nghiệm tại một số tỉnh, thành phố có những kết quả nổi bật về công tác cải 
cách hành chính. 

2. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý hội, quỹ và tổ chức phi 
chính phủ 

a) Về Tổ chức, bộ máy 

- Nghiên cứu, đề xuất về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động đối với các 
tổ chức trực thuộc Ban Chỉ đạo khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 
Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-
BNV), Ban Quản lý liên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
và vị trí pháp lý của Thư viện cấp huyện; 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ chức bộ máy làm công tác 
pháp chế theo Kế hoạch số 12/KH-UBND. 

b) Về biên chế hành chính, sự nghiệp 

- Báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai tinh giản biên chế theo Nghị 
định số 132/2007/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sau 5 năm thực hiện; 

- Đăng ký làm việc với Bộ Nội vụ về đề nghị giao bổ sung biên chế hành 
chính năm 2011; 
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- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và thẩm định, tổng hợp kế 
hoạch biên chế năm 2012; 

- Tổng hợp, dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2012;  

- Tiếp tục triển khai  hoàn thành đề tài xây dựng cơ cấu công chức, đăng 
ký nghiệm thu trong quý III, năm 2012 

c) Công tác cán bộ 

- Trình Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh quyết định Phê duyệt danh sách 
quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; 

- Tham mưu cho Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành quy 
trình lấy phiếu tín nhiệm, điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản 
lý theo kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy; 

- Nghiên cứu, triển khai quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đối 
với các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

d) Công tác Hội, tổ chức phi chính phủ 

- Thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn theo Thông tư số 
08/2009/TT-BNV theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Phối hợp với Hội cựu chiến binh tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân 
tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-
CP về Hội cựu chiến binh theo kế hoạch số 13/KH-UBND (tổ chức ngày 
27/4/2012). 

3. Về công tác công vụ, công chức 

a) Hoàn thành tuyển dụng công chức năm 2011, đề nghị Bộ Nội vụ 
thống nhất danh sách xếp lương đối với công chức tuyển dụng đối với các đối 
tượng đã có thời gian hợp đồng đóng bảo hiểm tại vị trí tuyển dụng; 

b) Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Phê duyệt kế hoạch 
tuyển dụng viên chức năm 2012 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức 
tuyển dụng theo quy định mới; 

c) Trình UBND tỉnh cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch biên tập 
viên chính, phóng viên chính, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 
2011 và phê duyệt danh sách dự thi nâng ngạch công chức năm 2012 (theo 
nguyên tắc cạnh tranh); 

d) Tổ chức triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức năm 2012 tỉnh Lạng Sơn; 

đ) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung, chương trình và tổ 
chức các trình tự in ấn tài liệu; Triển khai bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân 
dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 theo kế hoạch số 08/KH-UBND 
ngày 23/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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e) Thẩm định các đối tượng được hưởng chính sách về đào tạo, bồi 
dưỡng, thu hút theo quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 
tỉnh; 

f) Hoàn thành dự thảo Quy định về quản lý, sử dụng học sinh, sinh viên 
học cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường tỉnh Lạng Sơn; (trình trong tháng 
8/2012); 

g) Nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng, quản lý và tổ chức in ấn thẻ công 
chức, viên chức; 

h) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức. 

4. Công tác xây dựng chính quyền 

a) Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, báo cáo, đăng ký nghiệm thu cấp 
nhà nước Dự án rà soát địa giới hành chính các xã, huyện biên giới; 

b) Tổ chức triển khai Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, phân loại đơn vị hành 
chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo kế hoạch số 
19/KH-UBND; 

c) Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy định quản lý công chức xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định số 112/2011/NĐ-
CP thay thế Quyết định sô 48/2004/QĐ-UBND của UBND tỉnh; 

d) Nghiên cứu, xây dựng Đề án quy hoạch các xã trọng điểm khó khăn 
giai đoạn 2011-2015 trên cơ sở xây dựng chính sách luân chuyển, tăng cường 
cán bộ, công chức trên cơ sở Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 13/02/2012 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, 
thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo; 

đ) Xây dựng Đề án khắc phục mốc địa giới hành chính bị mất mát, hư 
hỏng trong phạm vi của tỉnh. 

5. Công tác Tôn giáo 

a) Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình hoạt 
động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; 

b) Cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội nông dân Việt 
Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ theo kế hoạch số 246/KHLN-TGCP-
HNDVN ngày 11/4/2012; 

c) Phối hợp giữa các phòng chức năng tổ chức kế hoạch bồi dưỡng cán 
bộ làm công tác tôn giáo năm 2012; 

d) Theo dõi, hướng dẫn Ban đại diện phật giáo tổ chức Đại hội Phật giáo 
tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2012- 2017 (tổ chức ngày 03/5/2012). 

6. Công tác thanh niên 

a) Tích cực triển khai, nghiên cứu các nội dung có liên quan đến công tác 
thanh niên trong phạm vi thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở; tập trung nghiên 
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cứu, triển khai các chương trình, đề án, chiến lược phát triển thanh niên do Bộ 
Nội vụ ban hành; 

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chiến lược phát triển thanh niên 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020 tỉnh Lạng Sơn và tổ chức triển khai; 

c) Phối hợp hoạt động giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2012-2016 theo Chương trình số 1218/CTr-BNV-TWĐ 
ngày 30/3/2012; 

d) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai thực hiện kết luận của Phó 
Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên tại thông báo số 69/TB-VPCP 
theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 362/VP-NC ngày 
19/3/2012; 

đ) Theo dõi, triển khai các nội dung công việc liên quan đến việc thực 
hiện các mục tiêu công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh và tham gia kế 
hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung vì sự tiến bộ của phụ nữ 
năm 2012; 

e) Phối hợp với các phòng thuộc sở triển khai kế hoạch bồi dưỡng về 
công tác thanh niên và cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền về công tác cải 
cách hành chính. 

7. Công tác văn thư, lưu trữ 

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu về công tác văn thư, lưu trữ 
năm 2012 theo yêu cầu của Cục văn thư và lưu trữ nhà nước tại văn bản số 
55/VTLTNN-NVĐP ngày 18/01/2012 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; 

b) Chủ động xây dựng phương án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội 
vụ chủ trương lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật Dự án cải tạo Kho lưu trữ chuyên 
dụng tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1784/QĐ-TTg; 

c) Tham mưu, báo cáo Lãnh đạo sở về nội dung chương trình hội nghị 
tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; 

8. Công tác Thi đua, khen thưởng 

a) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị; Tổng hợp, xây dựng 
báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng; 

b) Tiếp tục thực hiện các quy trình về xây dựng Quy định về công tác thi 
đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là nội dung đánh giá tác 
động đối với thủ tục đề nghị khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua 
theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; 

c) Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo 
các nội dung công tác tại Kế hoạch số 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012; 
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d) Thẩm định Hồ sơ khen thưởng năm 2011 và khen thưởng tổng kết 5 
năn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP về Hội cựu chiến binh theo Kế 
hoạch số 13/KH-UBND; 

đ) Tham mưu cho Hội đồng thi đua, khen thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh 
tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012. 

9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Nghiên cứu, bổ sung kế hoạch thanh tra theo yêu cầu của Bộ Nội vụ 
tại văn bản số 448/BNV-TT ngày 08/02/2012 của Bộ Nội vụ; 

b) Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra năm 2012 theo kế hoạch, nâng 
cao chất lượng công tác kiểm tra và phối hợp với các phòng chuyên môn, tổ 
chức thuộc sở thống nhất dự thảo thông báo kết luận nội dung kiểm tra, thanh 
tra sau khi bộ phận thanh tra dự thảo Kết luận kiểm tra, thanh tra trước khi 
báo cáo Lãnh đạo sở; 

c) Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Lãnh đạo sở về tổ chức tiếp công 
dân theo quy định của Luật. 

10. Công tác nội bộ sở và một số nội dung công tác khác 

a) Chủ động hơn nữa trong trao đổi, phối hợp triển khai công việc 
chuyên môn, thống nhất quan điểm, ý kiến và các nội dung hướng dẫn các tổ 
chức, cá nhân trong việc thực hiện các nội dung công việc chuyên môn của 
ngành nội vụ; 

b) Chủ động nghiên cứu, đề xuất các nội dung triển khai công tác cải 
cách hành chính của sở, chú trọng việc triển khai các nội dung xây dựng quy 
trình ISO, kiểm soát thủ tục hành chính và đưa nội dung công việc thực hiện 
theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở; 

c) Chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo thẻ công chức và sử dụng trang 
phục thanh tra theo quy định và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc 
tiếp khách, trao đổi học tập kinh nghiệm; 

d) Tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện công tác cải 
cách hành chính của Sở Nội vụ; tham mưu, trình Lãnh đạo sở ban hành văn 
bản triển khai việc bổ sung nội dung công việc giải quyết tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ;  

đ) Phối hợp với phòng Cải cách hành chính triển khai Dự án hiện đại hóa 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan Sở Nội vụ; 

e) Xây dựng phương án bố trí, trang bị, mua sắm tài sản, nội thất,... đẩy 
nhanh tiến độ công trình và đưa vào sử dụng trụ sở cơ quan Sở Nội vụ; 

f) Tham mưu, trình Lãnh đạo sở ban hành các kế hoạch: phổ biến giáo 
dục pháp luật, văn thư lưu trữ, chỉnh lý tài liệu, ...  và nghiên cứu xây dựng 
hoàn thiện các quy chế nội bộ đối với cơ quan Sở Nội vụ; 
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g) Ban hành Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành 
phổ biến trong hoạt động cơ quan Sở Nội vụ và xây dựng kế hoạch chỉnh lý 
tài liệu lưu trữ; 

h) Hoàn tất các trình tự đăng ký, đánh giá chất lượng đưa vào áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Sở Nội vụ đối với 
các quy trình nội bộ sở Nội vụ, thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ theo quy 
định; 

i) Tổng hợp, tham mưu trình Lãnh đạo sở ban hành Quyết định phê 
duyệt vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu ngạch công chức đối với các phòng, tổ 
chức thuộc sở; 

k) Quyết toán kinh phí năm 2011, Quý I năm 2012 và hoàn thành kiểm 
kê, thanh lý tài sản năm 2011. 

Căn cứ Thông báo này, Trưởng các phòng, tổ chức thuộc sở phổ biến, 
quán triệt các nội dung công tác đến công chức, viên chức trực thuộc và 
nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung đảm bảo hiệu quả, thời gian./. 

  

Nơi nhận: 
  GIÁM ĐỐC 

- LĐ sở; 
- Các phòng, TC thuộc sở; 
- Website; 
- Lưu: VT, VP. 

  
 

 
 
 
 
 

Hứa Hải Quỳnh 

 


