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BÁO CÁO 

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá tình hình 

thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-SNgV ngày 18/3/2021 của Sở Ngoại vụ về 

tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; 

Quyết định số 21/QĐ-SNgV ngày 22/6/2021 của Sở Ngoại vụ về kiểm tra công 

tác CCHC, Văn phòng - Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công 

tác CCHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc của Sở. 

I. Thành phần tham gia 

1. Đại diện bên kiểm tra 

 - Bà Lê Thị Khánh Cẩm, Chánh Văn phòng; 

 - Bà Đoàn Thị Thanh Thảo, Thanh tra viên, cán bộ đầu mối KSTTHC. 

2. Đại diện các phòng, đơn vị được kiểm tra 

- Bà Trần Thị Như Ý, Trưởng phòng HTQT; 

- Ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng Lãnh sự biên giới; 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm DTDVĐN;  

- Đại diện Văn phòng - Thanh tra Sở. 

II. Nội dung 

Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. 

III. Kết quả đạt được 

 1. Văn phòng - Thanh tra Sở 

- Ưu điểm: 

Bám sát các Kế hoạch của tỉnh để tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành 

11 Kế hoạch hoạt động và 06 văn bản chỉ đạo trực tiếp trên các nội dung của cải 

cách hành chính. Chế độ báo cáo theo thời gian quy định, nâng cao chất lượng nội 

dung báo cáo và bám sát Đề cương báo cáo cải cách hành chính kèm theo hướng 

dẫn của Sở Nội vụ về báo cáo cải cách hành chính. 

 Kịp thời cập nhật các thông tin, chương trình, kế hoạch... lên Cổng thông 

tin điện tử của Sở được Sở Thông tin và Truyền đánh giá cao; triển khai tuyên 

truyền, phổ biến về công tác CCHC, về các chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Trung ương, của tỉnh... Cập nhật đầy đủ thông tin trong phần mềm quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức. Tham mưu quy trình khắc phục sai phạm trong công 

tác tuyển dụng công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 

của Ban Bí thư; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc. Tiến hành rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật trên lĩnh vực đối ngoại và ban hành các văn bản cá biệt đúng quy định. 
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Tiến hành rà soát, cập nhật, chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn 

phòng chuyên môn dự thảo Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 

thủ tục hành chính. 

Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các phòng, đơn vị hoàn thành 133 nhiệm vụ chỉ 

đạo của UBND tỉnh. Đôn đốc, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ năm 

2021 trong công tác cải cách hành chính. Đến thời điểm báo cáo, các phòng đơn 

vị cơ bản khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra thẩm định của 

tỉnh chỉ ra. 

- Tồn tại, hạn chế: 

Dù đã tuyên truyền vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia viết sáng kiến về công tác cải cách hành chính nhưng đến thời điểm này 

chưa có sáng kiến về cải cách hành chính. 

Chưa có bài báo tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên các trang 

thông tin đại chúng.  

2. Phòng Hợp tác quốc tế 

- Ưu điểm: 

 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và triển khai thực hiện cơ bản kịp 

thời, có hiệu quả; thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian quy định; phân rõ được 

nội dung, trách nhiệm được giao.  

 Quán triệt vai trò của công tác cải cách hành chính tới từng cán bộ chuyên 

viên, xây dựng lề lối, tác phong làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực, chuyên môn 

hóa đội ngũ cán bộ, bố trí vị trí làm việc khoa học, hiệu quả thời gian làm việc. 

 Thực hiện việc cải tiến, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, 

tác nghiệp và thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được giao. 

 - Tồn tại, hạn chế 

  Thiếu danh mục tài liệu trong hồ sơ lưu trữ. 

 Các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế chưa tuân thủ chế độ báo cáo 

kết quả HNHT quốc tế theo quy định dẫn đến kết quả đầu ra tại hồ sơ lưu trữ 

không đủ theo quy định. 

 3. Phòng Lãnh sự Biên giới 

- Ưu điểm: 

 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và thực hiện chế độ báo cáo đúng 

thời gian quy định; phối hợp triển khai công việc tốt, không bị chồng chéo, trông 

chờ, ỷ lại và không làm cản trở công việc lẫn nhau.  

 Các văn bản quy phạm pháp luật do phòng dự thảo trình Sở tham mưu tỉnh 

ban hành đều kịp thời, đúng quy trình, nội dung đảm bảo chất lượng. 

 Thực hiện việc cải tiến, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, 

tác nghiệp và thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được giao. 

 Chủ động tham mưu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.  

 - Tồn tại, hạn chế 
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 Một số quy trình không phát sinh hồ sơ do ảnh hưởng của đại dịch covid – 

19. Hồ sơ lưu trữ chưa khoa học nên gặp khó khăn khi cần tìm dữ liệu. 

 4. Trung tâm Dịch thuật, dịch vụ đối ngoại 

- Ưu điểm: 

 Kịp thời ban hành kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch áp dụng, duy trì, 

cải tiến chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; kế hoạch đo lường sự thỏa 

mãn của khách hàng và triển khai có chất lượng các kế hoạch trên. 

 Phân công, phân nhiệm và bố trí đúng năng lực, sở trường của cán bộ, viên 

chức tại các bộ phận thuộc Trung tâm. 

 Chủ động tham mưu triển khai việc giao tự chủ theo quy định tại Nghị định 141 

của Chính phủ; công khai tài chính và quyết toán công tác tài chính đúng quy định. 

 Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh theo đúng quy định. Các hồ sơ đảm bảo giải quyết trước và đúng hạn 

100%. Đến thời điểm hiện nay chưa có phản ánh, kiến nghị về các thủ tục hành 

chính của Sở. Tổ chức niêm yết các thủ tục hành chính theo quy định; thường 

xuyên lấy ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về Bộ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở. 

 Thực hiện việc cải tiến, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, 

tác nghiệp và thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được giao. 

 - Tồn tại, hạn chế 

 Chưa kịp thời cập nhật văn bản để phối hợp tham mưu trình UBND tỉnh công 

bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Quá trình phối hợp với 

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chậm dẫn đến kéo dài thời gian trình tỉnh 

ban hành Quyết định công bố TTHC. 

 Chưa thực hiện được việc tự đảm bảo chi thường xuyên của Trung tâm. 

 IV. Đánh giá  

 Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các 

phòng, đơn vị cơ bản được thực hiện tốt, bám sát chủ trương, chính sách của Nhà 

nước để thực hiện đồng bộ cải cách hành chính đạt hiệu quả và đúng pháp luật; 

tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức ngày càng được 

nâng lên, phương thức làm việc tiếp tục được đổi mới, cải thiện mức độ hài lòng 

của cá nhân, tổ chức đến làm việc tại Sở Ngoại vụ, dịch vụ công từng bước được 

nâng cao. 

 V. Kiến nghị, đề xuất 

 - Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp tục bám sát kế hoạch thực 

hiện công tác cải cách hành chính để triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, đảm bảo 

thời gian và chất lượng.  

 - Trên cơ sở lĩnh vực phụ trách, các phòng, bộ phận, các cá nhân được giao 

thực hiện tiến hành tham mưu khắc phục các tồn tại, hạn chế theo Kế hoạch số 

175/KH-SNgV ngày 15/3/2021 về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác 

CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 

2020; kết quả tự kiểm tra, đánh giá công tác CCHC tại biên bản ngày 25/6/2021. 

- Tiếp tục kiểm soát chất lượng các văn bản trước khi tham mưu Ban Giám 

đốc ban hành. Thường xuyên cập nhật chương trình, kế hoạch, các hoạt động liên 
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quan đến ngành, địa phương… lên Cổng thông tin điện tử của Sở. Thường xuyên 

cập nhật các thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Sở. 

- Tiếp tục phát động việc viết sáng kiến về cải cách hành chính trong toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp Trung tâm viết bài báo tuyên truyền 

về công tác cải cách hành chính trên các trang thông tin đại chúng. 

- Tiến hành xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình UBND 

tỉnh. Tiếp tục tăng cường quản lý công tác đoàn ra, đoàn vào; đôn đốc, nhắc nhở 

các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo. 

- Tăng cường quản lý việc tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế trên địa bàn 

tỉnh; tham mưu tỉnh văn bản nhắc nhở các ngành, địa phương thực hiện đúng quy 

trình tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế theo quy định. 

- Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh và giải quyết TTHC đúng thành phần hồ sơ, đúng thời gian quy định. Đảm 

bảo thống nhất việc thống kê thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến; tiến 

hành niêm yết các thủ tục hành chính theo quy định; thường xuyên lấy ý kiến phản 

ánh của tổ chức, cá nhân về Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở. 

 - Tiến hành sửa đổi các quy trình nội bộ có liên quan đến thủ tục hành chính. 

Lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học, dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm. 

 Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác 

Cải cách hành chính năm 2021 tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VPTTr. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Lê Thị Khánh Cẩm 
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