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BÁO CÁO 

Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2022 

 

 

I. Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC) quy định tại dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật  

Việc soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Sở 

được thực hiện đúng quy định. Trong quý II năm 2022, Sở không tham mưu ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC do không thực hiện 

đánh giá tác động quy định TTHC. 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Trong Quý II/2022, Sở không nhận được dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật có quy định về TTHC để xin lấy ý kiến.  

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành 

trong kỳ báo cáo:  01/07. 

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 0 

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 07; trong đó số TTHC 

được công khai: 07. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của bộ, cơ quan tính 

đến thời điểm báo cáo: 07; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

bộ, cơ quan: 07. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 07; 

trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 07; số TTHC do địa phương 

quy định: 07. 

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch: Không có. 

- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 

Không có. 
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- Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 07; số TTHC bãi 

bỏ: 0; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 0; số TTHC thay thế: 0; số TTHC liên thông: 

7; số TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 07. 

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính 

- Tổng số phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trong kỳ báo cáo: Không có. 

- Tình hình, kết quả xử lý: Không có. 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp 

nhận trong kỳ: 0  (trực tuyến: 0; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 0); số từ kỳ 

trước chuyển qua: không có. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 0; trong đó, giải quyết trước hạn: 0, đúng 

hạn: 0, quá hạn: 0. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: Không có; trong đó, trong hạn: Không 

có, quá hạn: Không có. 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 

- Ngoài việc công bố công khai 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Ngoại vụ trên Cổng Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ, Sở Ngoại vụ tiếp tục 

thực hiện công khai các thủ tục hành chính đó tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công của tỉnh và trên website của tỉnh Cao Bằng; hiện nay cả 7 TTHC của Sở 

đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4. 

- Triển khai niêm yết công khai (niêm yết trên bảng; Đóng thành cuốn) các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các quy trình thực hiện giải quyết thủ 

tục hành chính ngay tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các đơn vị, 

CBCCVC tiện tham khảo và thực hiện. 

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở được phê duyệt là 7 

TTHC. Số lượng hồ sơ phát sinh trong kỳ báo cáo là 01 hồ sơ. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

- Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách hành chính tại đơn vị như 

xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính, rà soát TTHC... 
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- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về việc tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm huy động sự 

tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân vào công tác cải cách TTHC. 

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Không có 

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC: Không có 

II. Đánh giá chung  

Công tác kiểm soát, cải cách TTHC được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh 

đạo Sở ngày càng tổ chức chặt chẽ, khoa học và hiện đại hơn. Kết quả thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại Sở có sự chuyển biến tích cực, việc công bố danh 

mục TTHC đã thực hiện kịp thời việc niêm yết công khai TTHC cũng được thực 

hiện theo quy định, việc giải quyết TTHC tại Sở tuân thủ theo quy định của 

TTHC. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC một cửa điện 

tử vào hoạt động và có hiệu quả.  

Sở thường xuyên quan tâm đến chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ 

tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại 

đơn vị nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công chức, tiếp tục chuẩn hóa, 

trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng 

cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công chức, ý thức kỷ luật của cán bộ, công 

chức, đảm bảo hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính ở cơ quan. Tuy nhiên 

công chức được phân công thực hiện công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp 

việc thực hiện công tác cải cách hành chính công tại Sở Ngoại vụ còn làm việc 

kiêm nhiệm, nên công tác cải cách hành chính còn gặp nhiều khó khăn. 

III. Phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, 

UBND tỉnh về việc kiểm soát TTHC. 

2. Thực hiện tốt Kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả các 

TTHC thuộc thẩm quyền của Sở theo quy chế 1 cửa, qua hệ thống phần mềm một 

cửa liên thông hiện đại VNPT-iGate và qua Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, qua dịch vụ bưu chính công ích. 

4. Duy trì niêm yết công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở; giải quyết TTHC nghiêm túc tuân thủ quy định của TTHC. 

5. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ 

chức, cá nhân về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính nhằm tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính phục vụ nhân dân. 
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Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành 

chính quý II, phương hướng nhiệm vụ quy III năm 2022 của Sở Ngoại vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Đoàn Trọng Hùng 
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