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Thực hiện Kế hoạch số 3387/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh về Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Cao Bằng 

năm 2023; Công văn số 275/UBND-CN ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2023. 

Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023 

kịp thời, hiệu quả; tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và 

nâng cao văn hóa công vụ của Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở đề nghị các phòng 

chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung 

sau đây: 

1. Về triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ 

được giao tại các Kế hoạch:   

+ Kế hoạch số 27/KH-SNgV ngày 06/01/2023 của Sở Ngoại vụ về Cải 

cách hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2023. 

+ Kế hoạch số 38/KH-SNgV ngày 09/01/2023 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 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng. 

+ Kế hoạch số 1433/KH-SNgV ngày 31/12/2021 về thông tin, tuyên 

truyền về Cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021-2025 trên hệ 

thống thông tin cơ sở. 

- Nghiêm túc chỉ đạo tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các nhiệm vụ CCHC đã được giao của mỗi phòng, đảm bảo đạt mục tiêu, yêu 

cầu, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch, đồng thời chịu trách 

nhiệm về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC với Lãnh đạo Sở. 

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

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện 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 01/CT-UBND ngày 
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26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao 

năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 

23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh 

CCHC trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng. 

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về văn hóa công vụ trong Kế 

hoạch số 2451/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng 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. 

- Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan 

của Sở tiếp tục hoạt động kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, thực hiện văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Sở Ngoại vụ; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, văn hóa công vụ; báo cáo Lãnh đạo Sở kịp thời xử lý những trường hợp 

vi phạm. 

3. Văn phòng Sở 

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Trung tâm Thông tin và 

Dịch vụ đối ngoại triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC, việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ của Sở Ngoại vụ. 

4. Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại 

Chủ động, phối hợp với các phòng chuyên môn tăng cường đăng tải các 

tin, bài về CCHC nhằm tuyên truyền sâu rộng các nội dung CCHC, việc thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ của đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức lên Trang thông tin điện tử Sở. 

Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các phòng chuyên môn, Trung tâm 

Thông tin và Dịch vụ đối ngoại nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Cao 
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