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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

về rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 

10/KH-SNgV ngày 17/02/2021 của Sở Ngoại vụ về rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2021, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính (TTHC) năm 2021 như sau: 

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBNDngày 29/01/2021 của 

UBND tỉnh về rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Sở đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-SNgV ngày 17/02/2021 về rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính năm 2021. Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm, Sở đã có 

phân công cụ thể, giao trách nhiệm cho các phòng chuyên môn và công chức 

phụ trách công tác CCHC thực hiện việc rà soát các TTHC, bảo đảm công khai, 

minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công 

sức. 

Bên cạnh đó, duy trì thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 và giám sát đầy đủ việc thực hiện TTHC của 

cơ quan. Sở đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính năm 2021 theo tinh thần quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 

01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chủ đề năm 

2021“siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng 

tạo bứt phá” trong công tác CCHC.  

II. SỐ LƯỢNG TTHC RÀ SOÁT 

1. Số lượng TTHC được giao rà soát theo Kế hoạch  

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý được giao theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh:  04 TTHC. Trong đó:  

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: 04 TTHC. 

2. Số lượng TTHC thực hiện rà soát 
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Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý được giao:  04/04   TTHC, trong 

đó:  

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: 04/04 TTHC 

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai: 01mẫu. 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện: 01 điều kiện. 

3. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát 

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý không tiến hành rà soát:  0 TTHC 

B. KẾT QUẢ RÀ SOÁT TTHC 

I. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN 

1. TTHC đề xuất giữ nguyên  

Bao gồm những trường hợp được kiến nghị giữ nguyên toàn bộ nội dung 

của TTHC và mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện 

TTHC: 

STT 
Số hồ sơ TTHC 

(trên CSDLQG) 
Tên TTHC Lĩnh vực Ghi chú 

1 0 

Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép 

của Thủ tướng Chính phủ 

Hội 

nghị, hội 

thảo 

quốc tế 

 

2 0 

Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế không thuộc thẩm quyền 

cho phép của Thủ tướng Chính phủ 

 

3 0 

Cho chủ trương đăng tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm 

quyền cho phép của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

4 0 

Cho chủ trương đăng tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế không thuộc 

thẩm quyền cho phép của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

2. Đề xuất kiến nghị đơn giản hóa 

Qua rà soát, đánh giá 04 TTHC, Sở Ngoại vụ đề nghị: Giữ nguyên 04 

TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Ngoại vụ tại Quyết định số 1954/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn, lí do: 

- Căn cứ pháp lý về TTHC chưa thay đổi. Danh mục TTHC tại Quyết 

định số 729/QĐ-BNG ngày 10/4/2020 của Bộ Ngoại giao về công bố các TTHC 

về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam có 4 TTHC và đã được quy 

định cụ thể tại Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh 
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về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Trong một số trường hợp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cần có chủ trương 

cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan có thẩm quyền bằng văn 

bản để  tiến hành cam kết hoặc khẳng định với các đối tác, nhà tài trợ cần thực 

hiện TTHC xin chủ trương cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế là cần 

thiết trước khi thực hiện TTHC xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

3. Đề xuất kiến nghị không hợp lý, không đáp ứng yêu cầu 

Qua đối chiếu Khoản 2, Điều 8 tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính quy định rõ một 

TTHC cụ thể chỉ hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản, 

tuy nhiên cả 04 TTHC trên đều không có thời hạn giải quyết. 

- Về thời hạn giải quyết cả 04 TTHC không có quy định. Lý do: Theo 

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và Quyết định số 

729/QĐ-BNG ngày 10/4/2020 về việc công bố các TTHC về tổ chức và quản lý 

hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam không quy định thời gian cụ thể để xử lý 

giải quyết hồ sơ. 

Phương pháp xử lý: Trao đổi trực tiếp với cơ quan, tổ chức xin chủ trương 

hoặc xin tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về trình tự thủ tục đang thực hiện và 

kịp thời thông báo khi có văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền theo quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021, Lãnh đạo Sở đã tập 

trung quán triệt, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng rà soát, đánh giá. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phòng chuyên môn xem xét, đánh giá quá trình 

thực hiện các TTHC nhằm đưa ra các đánh giá, nhận định điểm không phù hợp 

hoặc vướng mắc để đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ những quy định. 

Việc rà soát, đánh giá TTHC được thực hiện nghiêm túc, đúng phương 

pháp, đúng quy trình theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Bô ̣trưởng, Chủ nhiêṃ Văn phòng Chính phủ. Kết quả rà soát có 

những nội dung đánh giá cụ thể, thiết thực đối với 04 quy định TTHC và xác định 

rõ nội dung sửa đổi, bổ sung thêm.  

Bên cạnh đó, do TTHC thuộc lĩnh vực của Sở liên quan đến tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, ít phát sinh hồ 

sơ (trong 6 tháng đầu năm, không phát sinh hồ sơ), không đủ cơ sở, là mảng 

hưởng tới quá trình rà soát, đánh giá.   
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III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

-  Đề nghị giữ nguyên 04 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở theo Quyết 

định số 1954/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

- Sở Ngoại vụ đề xuất UBND tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét, sửa 

đổi, bổ sung thêm thời hạn giải quyết nhằm đáp ứngđầy đủ các bộ phận tạo 

thành TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ 

và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến, do quá trình 

thực hiện TTHC ở mức 3, mức 4 trên dịch vụ công trực tuyến  phụ thuộc vào 

yếu tố thời hạn giải quyết, nội dung này đều không được quy định ở cả 04 

TTHC trên. 

Trên đây là Báo cáo việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2021 của Sở Ngoại vụ./.  
 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng, các phòng CM, NV; 

- Trung tâm TT&DVĐN; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy 
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