
 

PHỤ LỤC 

Văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính  

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/03/2023) 

 

Stt 
Ký hiệu văn 

bản 

Ngày  

văn bản 
Nội dung trích yếu 

1 157/BC-SNgV 16/12/2022 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2022 (Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 

14/12/2022). 

2 70/KH-SNgV 30/12/2022 
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

năm 2023 của Sở Ngoại vụ. 

3 90/SNgV-VP 17/01/2023 

Công văn góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế 

hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách 

hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

4 151/SNgV-VP 02/02/2023 

Công văn cung cấp thông tin của lãnh đạo nhận 

Bản tin điện tử cải cách hành chính của Văn phòng 

Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ. 

5 17/KH-SNgV 02/3/2023 

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết 

quả theo dõi, đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2022 và giải pháp nâng cao Chỉ 

số cải cách hành chính năm 2023. 

6 328/SNgV-VP 08/3/2023 

Công văn triển khai Quyết định số 268/QĐ-

UBND ngày 16/02/2023 về ban hành Kế hoạch 

công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành 

chính nhà nước tỉnh BRVT năm 2023. 

7 329/SNgV-VP 08/3/2023 

Công văn triển khai Quyết định số 4047/QĐ-

UBND ngày 30/12/2022 về ban hành Kế hoạch cải 

cách hành chính Nhà nước tỉnh BRVT năm 2023. 

8 19/KH-SNgV 09/3/2023 
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 

2023. 

9 20/KH-SNgV 10/3/2023 
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2023. 

10 22/KH-SNgV 13/3/2023 
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính 

Sở Ngoại vụ năm 2023. 

11 07/KH-SNgV 13/02/2023 
Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng 

năm 2023 của Sở Ngoại vụ. 

12 1705/SNgV-VP 21/12/2022 

Công văn ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất từ quỹ 

đất 20% mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với nhà 

nước để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 

theo quy định. 



 

13 188/SNgV-VP 10/02/2023 

lấy ý kiến đối với việc ban hành Quyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp 

quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

trên địa bàn tỉnh. 

14 16/KH-SNgV 28/02/2023 
Kế hoạch Kiểm tra công vụ NĂM 2023 của Sở 

Ngoại vụ. 

15 05/KH-SNgV 21/02/2023 
Kế hoạch số ngày theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2023. 

16 15/KH-SNgV 24/02/2023 
Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật của Sở Ngoại vụ năm 2023. 

17 13/KH-SNgV 23/02/2023 

Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về bồi thường của Nhà nước năm 

2023. 

18 14/KH-SNgV 23/02/2023 
Kế hoạch tự kiểm tra việc ban hành, tham mưu ban 

hành văn bản QPPL năm 2023. 

19 06/KH-SNgV 21/02/2023 

Kế hoạc rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 

2023 và trên cơ sở đó đã triển khai thực hiện theo 

kế hoạch. 

20 01/KH-SNgV 17/01/2023 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2023. 

21 03/KH-SNgV 03/02/2023 
Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật xử 

lý vi phạm hành chính năm 2023. 

22 04/KH-SNgV 03/2/2023 

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai 

đoạn 2022-2025 của Sở Ngoại vụ. 

23 79/SNgV-VP 17/01/2023 
Công văn rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2023. 

24 02/KH-SNgV 02/02/2023 
Kế hoạch Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC 

năm 2023. 

25 08/KH-SNgV 16/02/2023 
Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát 

TTHC năm 2023. 

26 37/TB-SNgV 21/12/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở năm 2023. 

27 21/KH-SNgV 13/3/2023 

Kế hoạch khảo sát, đánh gia mức độ hài lòng của 

tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công 

thuộc Sở Ngoại vụ năm 2023. 
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