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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU  

              SỞ NGOẠI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:                                                    Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính  

Sở Ngoại vụ năm 2023 

 

 

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 về việc ban hành Kế 

hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rị  - V n  T u  

Căn cứ Kế hoạch số Kế hoạch số 70/KH-SNgV ngày 30/12/2023 về thực hiện 

nhiệm vụ cải cách h nh chính năm 2023, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra 

công tác cải cách hành chính năm 2023 tại cơ qu n như s u: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

 - Qua kiểm tra giúp Lãnh đạo Sở đánh  iá đún  về tình hình thực hiện                

cải cách hành chính của Sở; đồng thời có các giải pháp khắc phục những hạn chế, 

tồn tại trong thực hiện cải cách hành chính. 

- Nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cươn , trách nhiệm 

phục vụ nhân dân củ  đội n   cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện 

công tác cải cách hành chính. 

 - Thông qua kết quả kiểm tra, rút r  được những vấn đề cần quan tâm trong 

công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trong thời gian tới  Đồng thời kiến 

nghị, đề xuất với cơ qu n có thẩm quyền trong việc nâng cao chất lượng cải cách 

hành chính. 

 2. Yêu cầu: 

 - Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính là yêu cầu bắt buộc, vì vậy việc 

tổ chức kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác, có trọng tâm, 

trọn  điểm, bám sát đầy đủ các nội dung kiểm tr  theo hướng dẫn củ  cơ qu n có 

thẩm quyền nhằm đạt hiệu quả cao. 

 - Kết quả kiểm tra phải được tổng hợp, báo cáo Thủ trưởn  cơ qu n để có 

hướng chỉ đạo và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.  

II. NỘI DUNG KIỂM TRA: 

Tiến hành kiểm tr  đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch kiểm tra công tác cải 
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cách h nh chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ bao gồm những nội dung chính sau: 

1. Cải cách thể chế: 

- Côn  tác r  soát văn bản quy phạm pháp luật.  

- Côn  tác th m mưu cấp có thẩm quyền b n h nh các văn bản quy phạm 

pháp luật tron  lĩnh vực do Phòng th m mưu  

- Thường xuyên triển kh i các quy định mới củ  Trun  ươn  v  của tỉnh để 

n ười dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, tra cứu, tham khảo các văn bản quy 

phạm pháp luật về phòng, chốn  th m nh n , thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

và tuyên truyền, phổ biến đến CBCCVC, NLĐ tron  cơ qu n;   

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

- Việc kiểm soát và công khai thủ tục hành chính. 

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.  

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với 

nhữn  quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết.  

- Việc thực hiện giải quyết TTHC, việc thực hiện xin lỗi bằn  văn bản đối với 

hồ sơ quá hạn. 

 - Việc triển khai thực hiện Kế hoạch r  soát, đánh  iá TTHC, kế hoạch kiểm 

soát TTHC của Sở. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy: 

- Triển khai kịp thời đầy đủ các Nghị quyết củ  Đản , quy định củ  Nh  nước 

trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đến toàn thể CBCC biết 

và thực hiện. 

- Rà soát chức năn , nhiệm vụ của Sở, gắn với việc phân cấp, ủy quyền và 

n ười đứn  đầu tự chịu trách nhiệm trong thực hiện chức năn , nhiệm vụ được giao. 

- Th m mưu sắp xếp ổn định tổ chức và thực hiện tốt Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sử  đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP n  y 04 thán  4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ qu n chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trun  ươn    

- Kiện toàn sắp xếp cơ cấu của các Phòng chuyên môn và Trung tâm trực 

thuộc Sở theo quy định. 

- Rà soát bổ sung và triển khai thực hiện Quy chế làm việc củ  cơ qu n  

4. Cải cách công vụ 

- Việc  triển khai kế hoạch đ o tạo, bồi dưỡng và cử công chức, viên chức 

tham dự.  
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- Công tác công tác xử lý vi phạm công chức, viên chức trong thực thi nhiệm 

vụ được giao (bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nân  lươn  trước hạn, xử lý kỷ luật, …) 

- Triển khai Kế hoạch kiểm tra công vụ để nâng cao trách nhiệm, đạo đức công 

vụ trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ củ  đội n   cán bộ, công chức, viên 

chức  Tăn  cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức v  đạo đức công vụ. 

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch tổ chức thi tuyển cạnh tr nh để bổ nhiệm các 

chức d nh lãnh đạo, quản lý cấp phòn  v  tươn  đươn   

- Triển kh i, thực hiện quy trình đánh  iá, phân loại CBCCVC, NLĐ dự  trên 

kết quả thực hiện nhiệm vụ v   ắn với vị trí việc l m v  Báo cáo thực hiện quản lý 

CBCCVC, NLĐ h n  năm đún  hạn v  đầy đủ nội dun  quy định  

- Chỉ đạo việc tăn  cường kỷ luật, kỷ cươn  hành chính trong hoạt động công 

vụ của CBCCVC củ  cơ qu n. 

- Tham mưu thực hiện kế hoạch và triển khai luân chuyển, chuyển đổi vị trí 

côn  tác đối với công chức củ  cơ qu n  

5.  Cải cách tài chính công: 

- Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản 

lý, sử dụng tài sản côn  theo quy định. 

- Thực hiện côn  kh i đầy đủ, kịp thời, đún  quy định của Luật Ngân sách 

nh  nước năm 2015, Thôn  tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc thực hiện côn  kh i n ân sách nh  nước đối với ngân sách, 

đôn đốc và giám sát việc thực hiện côn  kh i N ân sách nh  nước cơ qu n, đơn vị. 

- Xây dựn  v  Côn  kh i Chươn  trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

kết quả thực hành tiết kiệm; hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí theo 

đún  quy định. 

- Sử dụng nguồn kinh phí được giao một cách có hiệu quả, tăn  thu,  iảm chi, 

thực hành tiết kiệm, việc trích lập các quỹ và chi bổ sung thu nhập cho CBCC theo 

hướng tạo điều kiện, khích lệ CBCC làm việc hiệu quả. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử: 

- Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tron  côn  tác CCHC như 

tăn  cường sử dụng hiệu quả thư điện tử công vụ trong việc tr o đổi tài liệu, dữ liệu, 

văn bản điện tử; thực hiện liên thông hồ sơ,  iải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 

việc ứng dụng chữ ký số, chứn  thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số phục vụ 

hoạt động giao dịch điện tử, tr o đổi văn bản điện tử giữ  các cơ qu n nh  nước trên 

địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.  

- Việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO hiện 

hành vào tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củ  đơn vị. 

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 
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- Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC của Phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc.  

- Việc triển khai, thực hiện các Văn bản về công tác CCHC của Sở. 

- Thực hiện chế độ báo cáo côn  tác CCHC định kỳ. 

 - Tham gia Kế hoạch phát độn  phon  tr o thi đu  CCHC, đư  kết quả thực 

hiện công tác CCHC là một trong nhữn  tiêu chí bình xét thi đu , đánh  iá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, củ  n ười đứn  đầu cơ qu n v  

của cán bộ, công chức h n  năm  Kịp thời khen thưởn , độn  viên đối với cán bộ, 

công chức thực hiện tốt công tác cải cách h nh chính, đồng thời xem xét, xử lý kỷ luật 

đối với nhữn  trường hợp công chức có thái độ nh n  nhiễu, gây phiền h  đối với 

n ười dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan tại Sở.  

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:  

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2023. 

- Đối tượng kiểm tra:  

1. Phòng Lãnh Sự và Hợp tác quốc tế: dự kiến 01 ngày, (trong khoảng thời 

gian 08 giờ từ ngày 01/8/2023 đến 30/8/2023). 

2. Trung tâm DVĐN trực thuộc Sở: dự kiến 01 ngày, (trong khoảng thời gian 

08 giờ ngày 10/8/2023 đến 30/8/2023). 

IV. THÀNH PHẦN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Thành phần của Đoàn kiểm tra:  

- Phó Giám đốc Sở - Trưởng đoàn;  

- Phó Chánh Văn phòn  Sở - Phó đoàn; 

- Công chức Phòng Lãnh sự và HTQT - Thành viên; 

- Công chức CNTT  - Thành viên; 

- Kế toán Sở - Thành viên. 

2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra:  

- Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch đã được ban 

hành, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 - Văn phòng Sở có trách nhiệm th m mưu xây dựng quyết định đoàn kiểm tra 

xây dựng lịch kiểm tra cụ thể để thông báo các Phòng và đơn vị trực thuộc biết, phối 

hợp thực hiện. 

 - Các phòn  chuyên môn, đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ 

sơ, t i liệu có liên quan, cử công chức phối hợp làm việc với Đoàn kiểm tra.  

Trên đây l  Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ, yêu cầu Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc 
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Sở nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị trực thuộc( t/h); 

- Lưu: VT, VP  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Huỳnh Thanh Thảo 
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