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BÁO CÁO 

 Kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật,  

kỷ cương hành chính 6 tháng năm 2018 
 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 

2018, Sở Tài chính báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính 6 tháng năm 2018, cụ thể sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND, thực hiện chức năng 

tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, 

phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính 

nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh 

vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp 

luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh, 

gồm: Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các chương trình, 

kế hoạch, VBQPPL thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện các VBQPPL, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực tài chính đã được cấp có 

thẩm quyền quyết định, phê duyệt; tham mưu quản lý về công tác tài chính, ngân 

sách, tài sản, giá, phí và lệ phí; quản lý tài chính đối với đất đai; quản lý tài sản nhà 

nước tại địa phương; Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có 

thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; quản lý giá và 

thẩm định giá … 

Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc; cơ cấu 

tổ chức của Sở, gồm có: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quản lý ngân sách; Phòng 

Tài chính đầu tư; Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp; Phòng Tin học và Thống 

kê; Phòng Quản lý giá và công sản; Phòng Tài chính doanh nghiệp. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức, quán triệt các nội 

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

 Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tại cơ quan đến toàn 

thể công chức và người lao động, chỉ đạo các Phòng họp phòng quán triệt tại 

phòng, và hàng tháng, hàng tuần tổ chức Hội nghị giao ban lãnh đạo Sở với lãnh 

đạo Trưởng, Phó Trưởng phòng, số lượng hội nghị đã tổ chức quán triệt 6. Các văn 

bản đã ban hành để triển khai, thực hiện: Kế hoạch số 152 /KH-STC, ngày 
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25/01/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Công 

văn số 31/TB-STC ngày 01/3/2018 của Sở Tài chính về thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong dịp Lễ hội đầu Xuân Mậu Tuất 2018, các Thông báo kết 

luật cuộc họp của Sở Tài chính. 

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: 

 Sở Tài chính ban hành Quyết định số 07/QĐ-STC, ngày 05/01/2018 Về việc 

phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài 

chính; các Quy chế làm việc của cơ quan; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong 

hoạt động cơ quan; Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đều mới sửa đổi, bổ sung ban cuối năm 

2017; tiếp tục rà soát, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài 

sản công; Quy chế văn hóa công sở của Sở Tài chính.  

3. Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy 

cơ quan: 

- Kết quả thực hiện Đề án tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay Sở Tài 

chính đã giảm được 04 biên chế (đạt 57,14%); 

- Sở Tài chính tiếp tục xây dựng Đề án số 1113/ĐA-STC, ngày 15/6/2018 

Tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính tiếp tục đề nghị sắp 

xếp sáp nhập Phòng Tin học và Thống kê vào Văn phòng Sở, cơ cấu tổ chức của 

Sở từ 8 phòng còn 7 Phòng chuyên môn và tương đương, đang đề nghi Sở Nội vụ 

trình UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Việc sử dụng thời giờ làm việc; sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn tại 

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

hội trường. 

Cán bộ, công chức và người lao động của Sở Tài chính chấp hành nghiêm 

túc về thời gian làm việc; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn tại công sở, giờ 

nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; thực hiện quy định không hút thuốc lá 

trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường 

5. Về trang phục và đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ: 100% cán bộ, công 

chức và người lao động của Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc về mặc trang phục 

và đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

6. Việc giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động 

 Cán bộ, công chức, người lao động khi thi hành công vụ, nhiệm vụ thực 

hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ và những việc không được làm theo quy định của pháp 

luật. 

Trong giao tiếp và ứng xử luôn có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao 

tiếp rõ ràng, mạch lạc; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan và đồng nghiệp. 
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Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, người lao 

động luôn nhã nhặn, văn minh, lịch sự, nghiêm túc. Lắng nghe nhân dân trình bày 

ý kiến, nguyện vọng. Không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân... 

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

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 1494/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện 

tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài chính đã 

Quyết định số 138/QĐ-STC, ngày 30/10/2015 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. Quy chế được niêm yết công khai tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở. 

Kết quả  6 tháng đầu năm 2018 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  đã tiếp 

nhận 434 bộ hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 434 bộ hồ sơ. Trong đó có 23 bộ 

hồ sơ chuyển từ năm 2017 sang năm 2018. Hiện tại đang tiếp tục giải quyết là 15 

bộ hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ để quá hạn, giải quyết 

chậm so với thời gian quy định.           

Qua kiểm tra có một số cán bộ, công chức, người lao động không đeo thẻ 

công chức khi thực hiện nhiệm vụ, còn có công chức đi làm muộn; số người vi 

phạm bị đề nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật: không 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Việc 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 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ 

người dân và doanh nghiệp đã được Sở Tài chính tổ chức quán triệt triển khai thực 

hiện, kịp thời; thực hiện tốt Quy chế Văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà 

nước được ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ- TTg ngày 02/8/2007 

của Thủ tưởng Chính phủ; việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương được ban hành kèm theo 

Quyết định số 03/2007/QĐ- BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được 

đơn vị thực hiện tương đối tốt.  

Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 

04/01/2018 của UBND tỉnh; chủ động sửa đổi, bổ sung các Quy chế của cơ quan 

cho phù hợp. 

Thực hiện tốt, khoa học việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính 

(TTHC) được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và các TTHC thực hiện theo cơ chế 

một cửa tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử, thuận tiện cho cá nhân, tổ 

chức khai thác, nghiên cứu. Trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, Sở đã 

tuân thủ đúng quy trình tiếp nhận, trả kết quả và sử dụng đầy đủ các biểu mẫu theo 

quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính 
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phủ. Các TTHC được tiếp nhận và giải quyết đảm bảo thời gian quy định không để 

tồn đọng, chậm thời gian. 

Trong thời gian làm việc, công chức cơ bản thực hiện nghiêm việc đeo thẻ, 

không có công chức vắng mặt không lý do; không có hiện tượng sử dụng rượu, bia 

hoặc đồ uống có cồn; thái độ giao tiếp của công chức tại các phòng, bộ phận đúng 

mực, hòa nhã. 

Tuy nhiên trong thực hiện còn có một số tồn tại, hạn chế: Còn có công chức 

không đeo thẻ công chức trong khi thực hiện nhiệm vụ, một số công chức còn đi 

làm muộn. Sau kiểm tra đã nhắc nhở Lãnh đạo các phòng quán triệt hiện nay đã 

khắc phục chấp hành tốt. 

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018.  

1. Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt 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 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 

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

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 152/KH-STC, ngày 25/01/2018 

thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả 

phục vụ người dân và doanh nghiệp của Sở Tài chính, nhất là việc đảm bảo thời 

gian làm việc; đảm bảo tác phong, lề lối làm việc, giao tiếp, ứng xử với nhân dân, 

tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong 

giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực… 

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công chức, người lao động 

trong cơ quan nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, thực hiện 

tốt nội quy, quy chế đã đề ra. 

4. Tiếp tục quan tâm, thực hiện việc niêm yết công khai đối với các TTHC, 

TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn 

vị; thực hiện đầy đủ các quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, nhất là các quy 

định về biểu mẫu. 

5. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ 

quan, các Phòng thuộc Sở Tài chính, kịp thời báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra 

theo quy định. 

Sở Tài chính báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính 6 tháng năm 2018./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Các phòng, VP, Ttra Sở; 

- Lưu VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vũ Hoàng Quý 
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