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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII 
 

                                     

                 Kính gửi: Sở Nội vụ 
 

Thực hiện văn bản số 3450/UBND-NC2 ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của BCH Trung ương, Sở Ngoại vụ báo cáo như sau: 

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Công tác quán triệt, học tập Nghị quyết số 18-NQ/TW, các chương 

trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động 920/-CTr/TU ngày 

31/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch 

178/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Triển khai Chương trình hành 

động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 18-

NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII, Sở Ngoại vụ đã quán triệt trong toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức nội dung của các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh 

ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh thông qua các buổi họp, đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của Sở để CBCCVC hiểu rõ chủ trương, các nội dung yêu cầu 

để tổ chức thực hiện. 

2. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện. 

Để triển khai Nghị quyết, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức 

bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của Sở Ngoại vụ. Mặc dù giai đoạn Sở Ngoại vụ xây 

dựng đề án Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 

của liên Bộ: Ngoại giao và Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chưa thay đổi cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ các 

tỉnh, thành phố nhưng Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc việc sắp 

xếp lại các phòng theo hướng tinh gọn, đáp ứng theo chủ trương chung của tỉnh. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

Sở đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở 

Ngoại vụ. Căn cứ tình hình thực tế các phòng thuộc Sở có số lượng cán bộ ít, 

một số nhiệm vụ có sự trùng lắp và tương đồng, Sở Ngoại vụ đã thực hiện 

nghiêm túc việc sắp xếp lại các phòng để giảm đầu mối và từng bước phân định 

rõ nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, theo đó Sở Ngoại vụ đã giảm từ 05 phòng 

xuống còn 03 phòng (theo hướng phòng có ít nhất 05 cán bộ), cụ thể: 

- Sáp nhập phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài với phòng 

Quản lý Biên giới và lấy tên là Phòng Lãnh sự - Biên giới 

- Sáp nhập Phòng Thanh tra vào Văn phòng Sở và lấy tên là Văn phòng - 

Thanh tra. 

Riêng phòng Hợp tác quốc tế giữ nguyên. 

Trên cơ sở Đề án của Sở Ngoại vụ và ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 về việc sửa 

đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở Quyết định mới, Sở đã tham 

mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc, bản mô 

tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan Sở Ngoại vụ (ban 

hành tại Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 27/5/2019). Sau khi có Quyết định 

42/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở đã ban hành Quy định chức năng nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị thuộc Sở (Quyết định số 

04/QĐ-SNgV ngày 15/01/2019). Quá trình thực hiện tại đơn vị vì vướng mắc ở 

bộ phận thanh tra khi sáp nhập vào Văn phòng không có tên gọi phòng cụ thể nên 

khó khăn cho việc triển khai công tác thanh tra đối ngoại tại địa phương, Sở đã 

phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 

42/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 thành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2020 về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo 

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh (cụ 

thể: đổi tên “Văn phòng” thành “Văn phòng - Thanh tra”). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp 

thời Nghị quyết 18-NQ/TW; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân và UBND tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, nâng cao 
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nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức trong cơ quan về thực 

hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở trong 

thời gian qua. 

Quá trình thực hiện còn có sự phối hợp chặt chẽ của Sở Nội vụ. 

2. Khó khăn: Số lượng cán bộ ít nên việc luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo 

cán bộ rất khó khăn.  

Sở chưa tuyển dụng đủ số lượng công chức theo biên chế được giao nên 

không thực hiện việc tinh giản biên chế theo như mục tiêu đề ra của Nghị quyết. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương, Sở Ngoại vụ báo cáo Sở Nội vụ tổng 

hợp (gửi kèm biểu mẫu)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VPTTr.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
  Thái Phúc Sơn 
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