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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính  

và văn hóa công vụ 6 tháng đầu năm 2022 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

1.1. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ 

Sở Ngoại vụ đã xây dựng và ban hành các văn bản:  

- Kế hoạch số 17/KH-SNgV ngày ngày 07/01/2022 về kế hoạch cải cách 

hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2022. 

- Kế hoạch số 19/KH-SNgV ngày ngày 08/01/2022 về kiểm soát thủ tục 

hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng. 

- Kế hoạch số 135/KH-SNgV ngày 28/01/2022 về thực hiện theo dõi thi 

hành pháp luật năm 2022. 

- Kế hoạch số 184/KH-SNgV ngày 14/02/2022 về thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022. 

- Kế hoạch số 352/KH-SNgV ngày 23/02/2022 về tuyên truyền cải cách 

hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2022. 

- Quyết định số 805/QĐ-SNgV ngày 08/6/2022 về kiện toàn tổ kiểm tra, 

giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Sở Ngoại vụ. 

 1.2. Công tác phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ 

Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định, văn 

bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ 

thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

26/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh); Kế hoạch số 2451/KH-UBND 

ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ 

theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
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1.3. Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ 

Công tác kiểm tra, giám sát được Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo thường 

xuyên tại các cuộc họp giao ban hằng tháng của Sở và thông qua báo cáo hằng 

tháng của các phòng chuyên môn. Giám đốc Sở giao Tổ kiểm tra, giám sát 

(thành viên là người đứng đầu các phòng, trung tâm trực thuộc Sở) thực hiện 

nghiêm nhiệm vụ được giao, định kỳ trước ngày 30 hằng tháng tổng hợp kết quả 

kiểm tra, giám sát báo cáo Ban Giám đốc Sở xem xét, cho ý kiến. 

2. Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 

12/CT-UBND ngày 07/10/2016 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

2.1. Việc thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy 

trình làm việc  

Thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quyết định số 86/QĐ-

SNgV ngày 20/01/2022 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng về việc ban 

hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng; đồng thời lãnh đạo Sở 

giao Văn phòng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế ở các phòng chuyên 

môn và Trung tâm thuộc Sở. 

Chấp hành và nêu gương trong việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ 

quan; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật không 

sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng.  

2.2. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; việc phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở 

Từ đầu năm lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm 

thuộc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hằng tháng, hằng quý và cả 

năm trên cơ sở đó đánh giá được tiến độ làm việc để làm căn cứ đánh giá phân 

loại cán bộ, công chức hàng năm.  

Tăng cường việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn, 

Trung tâm thuộc Sở. 

2.3. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm 

là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động công vụ 

Lãnh đạo Sở đã quán triệt, triển khai: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 14/9/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3652/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Chỉ 

thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh 
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cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính 

nhà nước tỉnh Cao Bằng đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; triển 

khai các nội dung hiện đại hoá hành chính, trọng tâm là ứng dụng công nghệ 

thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. 

Cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật lên trang thông tin điện 

tử của Sở; mọi thủ tục hành chính liên quan đều được niêm yết công khai để các 

tổ chức, công dân thuận tiện trong tìm hiểu cũng như giám sát quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính của Sở, phân định rõ trách nhiệm, chức năng, quyền 

hạn của các phòng chuyên môn và của từng cán bộ công chức, tăng cường công 

tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong quá trình giải quyết công việc. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2106/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới phê duyệt 

quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lãnh sự; lĩnh vực 

về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Cao Bằng. Thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông. Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ 

chế một cửa: 07 TTHC liên thông được giải quyết tại Trung tâm dịch vụ hành 

chính công.  

Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng và nâng cao năng lực sử dụng công nghệ 

thông tin vào hoạt động của cơ quan; coi trọng cải thiện điều kiện làm việc cho 

cán bộ, công chức. Trang mạng thông tin nội bộ hoạt động hiệu quả góp phần 

nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm thời gian trong hoạt động của cơ quan. 

Duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Ngoại để kịp thời cập nhật 

những thông tin mới nhất về hoạt động đối ngoại của tỉnh. 

2.4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 

07/10/2016 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh.  

Thực hiện theo 6 chuẩn mực đạo đức công chức Sở Ngoại vụ: Luôn: sống có 

mục tiêu, lý tưởng, vì nước, vì dân, vì ngành; Luôn: thực hành cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công vô tư; Luôn: tự giác chấp hành chính sách, pháp luật, kỷ cương, 

kỷ luật; Luôn: đoàn kết, nhân ái, trong sáng, giản dị; Luôn: không ngừng phấn 

đấu, rèn luyện, học tập; Luôn: Hăng hái thi đua chủ động, sáng tạo, hiệu quả. 

Thực hiện tốt quy định về những điều CBCCVC, đảng viên không được 

làm; về giao tiếp, ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công 

vụ; cán bộ, công chức khi giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân phải tận tình, 

chu đáo và thân thiện; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần; không gây 

khó khăn, phiền hà; không vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi hành 

nhiệm vụ, công vụ. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm thì tùy mức độ thực 
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hiện việc xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý 

theo quy định. 

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc tại cơ quan, chuyên nghiệp, nhanh nhạy 

trong tham mưu và xử lý công việc, có kế hoạch cụ thể đối với từng nhiệm vụ. 

3. Kết quả triển khai thực hiện văn hóa công vụ 

3.1. Kết quả thực hiện những nội dung cơ bản về văn hóa công vụ theo 

Quyết định số 1947/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) 

Nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng 

chí, đồng nghiệp; liên hệ chặt chẽ, gần gũi với nhân dân; thực hiện nghiêm các 

nguyên tắc, qui chế, qui định trong công tác. 

Luôn chấp hành sự phân công, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo 

phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

Trong giao tiếp với người dân luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng 

dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người 

dân; CBCCVC của Sở luôn tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái 

gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan. 

Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức luôn tuân thủ thứ 

bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp 

trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ 

không trong sáng; đối với CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tôn trọng, 

lắng nghe ý kiến của cấp dưới và không duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; gương mẫu 

trong giao tiếp, ứng xử. 

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức 

Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lối sống giản dị, luôn 

thực hành tiết kiệm không tham ô, lãng phí, CBCCVC luôn hoà đồng, có tinh 

thần đoàn kết; gần gũi với nhân dân, không có biểu hiện xa rời quần chúng. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối kết hợp và liên hệ chặt chẽ giữa các 

phòng chuyên môn và Trung tâm thuộc Sở trong giải quyết công việc. Chấp 

hành nghiêm túc quy chế của cơ quan quy định. 

d) Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức 

Trang phục gọn gàng, lịch sự khi làm việc tại cơ quan và trong thời gian 

thực thi nhiệm vụ, đảm bảo giờ giấc làm việc theo đúng quy định, không được 

ngồi ở nhà hàng, quán ăn trong giờ làm việc.  

3.2. Kết quả triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 

2451/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng 
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a) Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với nội 

dung của văn hóa công vụ 

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức thực hiện đúng 

theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức. Việc đánh giá phân loại CBCCVC luôn được lãnh đạo Sở quan 

tâm, chỉ đạo, đánh giá phải vừa gắn giữa nhiệm vụ chuyên môn và việc tuân thủ 

các quy định, quy chế của tỉnh của Sở về văn hóa công sở của CBCCVC. 

b) Công tác tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công 

chức, viên chức 

Lãnh đạo Sở luôn chú trọng, quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng 

CBCCVC, công tác bồi dưỡng được thực hiện theo Kế hoạch số 20/KH-SNgV 

ngày 08/01/2022 của Sở Ngoại vụ về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, 

viên chức năm 2022 và kế hoạch số 56/KH-SNgV ngày 22/01/2021 của Sở 

Ngoại vụ về Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai 

đoạn 2021 - 2025. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị 

Kiện toàn Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở nhằm kiểm tra 

thường xuyên, đột xuất đối với việc chấp hành của CBCCVC cơ quan. Lãnh đạo 

Sở đề nghị các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở nâng cao việc tự kiểm 

tra, giám sát  về chất lượng công việc, giờ giấc làm việc, trang phục công sở, vệ 

sinh phòng làm việc, thái độ phục vụ công dân, kỷ luật, kỷ cương hành chính... 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Sở không tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ đã 

phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung tại 

Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số, Chỉ 

thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

26/01/2018 của UBND tỉnh đồng thời chấp hành nội qui, qui chế làm việc của 

cơ quan, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm 

trước công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

Vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành tốt giờ giấc 

làm việc, tình trạng đi muộn về sớm còn xảy ra tại một số phòng, Trung tâm 

thuộc Sở. Một số đồng chí chưa sử dụng hiệu quả thời gian làm việc tại cơ quan. 

3. Giải pháp khắc phục 
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Gắn việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính là một trong những tiêu 

chí trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động của Sở và là 

tiêu chí để đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, 

chính quyền trong việc chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 

và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh. 

2. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện kỷ 

cương, kỷ luật hành chính và văn hóa công vụ năm 2022 của Sở. 

3. Nâng cao thái độ phục vụ tổ chức, công dân của cán bộ, công chức; thực 

hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công 

chức, viên chức. 

4. Tổ chức các phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức 

công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, công chức; nêu gương người tốt, việc 

tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời. 

5. Gắn việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính với việc đánh giá, xếp 

loại, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm và 

xử lý vi phạm. 

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác CCHC, nâng cao chất lượng giải 

quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn 

hóa công vụ 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Ngoại vụ Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, và Trung tâm thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Đoàn Trọng Hùng 
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