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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát  

thủ tục hành chính Quý II/2020 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Về công bố, công khai TTHC 

a) Tình hình, kết quả ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính  

Sở Ngoại vụ đã có Công văn số 940/SNG-VP ngày 26/5/2020 gửi Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 

phố (Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND thành phố) đề nghị thẩm định Bộ 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ. Trên cơ sở ý kiến thẩm 

định của Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND thành phố tại Công văn số 

1703/VP-KSTT ngày 03/6/2020, Sở Ngoại vụ đã tiếp thu và điều chỉnh dự thảo 

phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đã có Tờ trình số 1090/TTr-

SNG ngày 19/6/2020 gửi Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Bộ thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

b) Tình hình, kết quả nhập dữ liệu về quy định TTHC 

13/13 TTHC tại Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ 

theo Quyết định số 5938/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của Chủ tịch UBND 

thành phố đã được nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy định TTHC. 

2. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

a) Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ: (đính kèm). 

b) Kết quả giải quyết TTHC: (đính kèm). 

c) Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

Sở Ngoại vụ đã có Công văn số 643/SNG-VP ngày 03/4/2020 gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, 8/13 thủ 

tục hành chính
1
 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được triển khai tiếp nhận 

                                           

1
 Thủ tục trình khen thưởng các tổ chức và cá nhân nước ngoài; Thủ tục trình cấp phép xuất nhập cảnh 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) thành phố Đà Nẵng; Thủ tục trình cấp phép 

tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; Thủ tục trình mời người nước ngoài vào làm việc; - Thủ tục trình cấp phép 

xuất nhập cảnh cho CB, CC, VC, NLĐ thành phố Đà Nẵng; Thủ tục trình khen thưởng các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài; Thủ tục tuyển chọn, giới thiệu NLĐ Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu vực 

miền Trung – Tây Nguyên; Thủ tục quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

khu vực miền Trung – Tây Nguyên.  
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trực tuyến mức độ 3 và 5/13 thủ tục hành chính của Sở thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

mức độ 2 (phụ lục I đính kèm). Trong Quý II, đối với thủ tục Cấp phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế, Sở Ngoại vụ đã tiếp nhận 1 hồ sơ trực tuyến mức 3 

trên tổng số 2 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 50%. 

3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

a) Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: (đính kèm). 

b) Tình hình, kết quả xử lý: (đính kèm). 

4. Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Sở Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch số 502/KH-SNG ngày 13/3/2020 về 

việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020. Theo đó, Sở sẽ triển khai rà 

soát trọng tâm 07 TTHC thuộc lĩnh vực công tác lãnh sự; 02 TTHC thuộc lĩnh 

vực quản lý người lao động làm việc cho các văn phòng, tổ chức nước ngoài sau 

khi công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Ngoại vụ. 

5. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Đăng tải kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lên 

Trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Ngoại vụ; Cổng dịch vụ công trực 

tuyến thành phố đồng thời niêm yết công khai đầy đủ tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả tập trung.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Đánh giá chung về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC  

Trong Quý II, công tác kiểm soát TTHC của Sở Ngoại vụ tiếp tục được 

chú trọng thực hiện thông qua việc ban hành và triển khai các kế hoạch liên 

quan; xử lý đúng quy trình và đảm bảo thời gian quy định tại đơn vị đối với các 

TTHC theo cơ chế một cửa; tập trung rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước 

và ngoài nước, Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn 

số 2940/UBND-SNG ngày 06/5/2020 về việc quản lý đoàn ra, đoàn vào, hội 

nghị hội thảo quốc tế nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

và Công văn số 3450/UBND-SNG ngày 28/5/2020 về việc quản lý hội nghị hội 

thảo quốc tế trong giai đoạn mới của phòng, chống dịch bệnh. 

2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiểm soát TTHC  

Qua kết quả thực hiện, Sở Ngoại vụ đánh giá hoàn thành tốt công tác 

kiểm soát TTHC. 

3. Đánh giá những khó khăn, vƣớng mắc, tồn tại, hạn chế trong công 

tác kiểm soát TTHC  

Không có. 
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III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III/2020 

1. 100% hồ sơ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa đảm bảo đúng quy 

trình và thời gian quy định tại đơn vị. 

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Bộ Thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng trước 

30/6/2020. 

3. Triển khai rà soát, đánh giá TTHC theo Quyết định số 5946/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019 của UBND thành phố. 

4. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về 

quy định hành chính. 

5. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở. 

Sở Ngoại vụ kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận:      
- Văn phòng ĐĐBQH-HĐND-UBND TP;  

- Sở Nội vụ;                 
- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các phòng, Trung tâm; 

- Lưu: VT, VP (02).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Anh 
 

 



Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN  

TIẾP NHẬN DỊCH VỤ MỨC 2 

(Kèm theo Công văn số      /SNG-VP ngày     tháng 6/2020 của Sở Ngoại vụ) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Ý kiến giải trình 

1.  

Thủ tục đề nghị chứng nhận 

lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 

giấy tờ, tài liệu 

02 thủ tục này được Bộ Ngoại giao ủy quyền 

thực hiện tiếp nhận tại Quyết định số 

3586/QĐ-BNG ngày 17/12/2012 của Bộ 

Ngoại giao. Toàn bộ hồ sơ gốc Sở Ngoại vụ 

tiếp nhận (thông qua Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả) và chuyển cho Cục Lãnh sự (Bộ 

Ngoại giao) hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ 

Chí Minh kiểm tra và dán tem chứng nhận 

đóng trực tiếp trên giấy tờ, tài liệu đề nghị 

chứng nhận. Vì vậy, không thể thực hiện các 

giao dịch hành chính trên môi trường mạng. 

2.  
Thủ tục đề nghị chứng nhận 

xuất trình giấy tờ, tài liệu 

3.  

Thủ tục trình cấp phép sử 

dụng thẻ đi lại của doanh nhân 

đến các nền kinh tế thành viên 

của Diễn đàn Kinh tế Châu Á 

- Thái Bình Dương tại thành 

phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) 

Hồ sơ ABTC có nhiều hợp đồng công ty ký 

kết với nước ngoài, cần nộp hồ sơ gốc để 

kiểm tra, đối chiếu tính xác thực, pháp lý 

trước khi tiếp nhận. Vì vậy, không thể thực 

hiện các giao dịch hành chính trên môi trường 

mạng. 

4.  

Thủ tục cấp, gia hạn chứng 

minh thư và thẻ tạm trú cho 

viên chức, nhân viên cơ quan 

lãnh sự nước ngoài tại thành 

phố 

Thủ tục này Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ 

(thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả), gửi toàn bộ hồ sơ gốc cho Cục Lễ tân 

Nhà nước – Bộ Ngoại giao kiểm duyệt trước 

khi cấp chứng minh thư, thẻ tạm trú cho viên 

chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước ngoài 

tại thành phố. Vì vậy, không thể thực hiện các 

giao dịch hành chính trên môi trường mạng. 

5.  

Thủ tục cấp xác nhận/cấp xác 

nhận bổ sung/gia hạn sổ mua 

hàng miễn thuế cho tập thể và 

viên chức, nhân viên cơ quan 

lãnh sự nước ngoài tại thành 

phố 

Theo quy định, Sở Ngoại vụ phải kiểm tra 

trực tiếp sổ mua hàng miễn thuế cũ trước khi 

gia hạn sổ mua hàng miễn thuế cho tập thể, 

viên chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước 

ngoài tại thành phố. Vì vậy, không thể thực 

hiện các giao dịch hành chính trên môi trường 

mạng. 
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