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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 
 

 

Số:             /BC-LĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

  

     Bắc Kạn, ngày         tháng  11  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 

 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

 

 Theo văn bản số 1817/SNV - CCHC &QLVTLT ngày 18/11/2019 của Sở 

Nội vụ về việc báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019 và xây dựng kế 

hoạch năm 2020. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 

2019 

  1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 1. 1. Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm 

 1.1.1. Ban hành kế hoạch CCHC năm 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách  hành chính trong tình 

hình hiện nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh học tập, quán triệt 

các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính, xem 

đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm góp phần nâng cao ý thức trong đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Đồng thời ban hành các văn 

bản chỉ đạo, điều hành để  triển khai công tác cải cách hành chính của đơn vị đạt 

hiệu quả, cụ thể như sau: 

 - Kế hoạch số 2449/KH-LĐTBXH ngày 28/12/2018 về việc thực hiện cải 

cách hành chính năm 2019; 

 - Kế hoạch số 2450/KH-LĐTBXH ngày 28/12/2018 về việc kiểm soát, rà 

soát đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019; 

 - Kế hoạch số 2418/KH-LĐTBXH ngày 26/12/2018 về  thực hiện theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2019; 

 - Kế hoạch số 242/KH-LĐTBXH ngày 30/01/2019 về việc tuyên truyền 

công tác cải cách hành chính năm 2019; 

 - Kế hoạch số 1082/KH-LĐTBXH ngày 30/5/2019 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội về kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, nội chính và 

CCHC năm 2019; 

 - Kế hoạch số 208/KHPH-STP-SYT-SLĐTBXH-BHXH-LĐLĐ-HHDN 

ngày 26/2/2019 kế hoạch liên ngành về phối hợp triển khai các hoạt động theo dõi 
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thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh; 

 - Kế hoạch số 513/KHPH-LĐTBXH-BHXH ngày 22/3/2019 về tổ chức Hội 

nghị đối thoại về chính sách Lao động, tiền lương; BHXH; BHYT; BHTN với đơn 

vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

 - Kế hoạch số 1421/KH-LĐTBXH ngày 08/7/2019 về triển khai tiểu Đề án 1 

“Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động 

trong các doanh nghiệp Nhà nước” năm 2019; 

 - Kế hoạch số 1498/KH-LĐTBXH ngày 15/7/2019 về tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, 

Luật Việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động; 

 - Kế hoạch 908/KH-LĐTBXH ngày 10/5/2019 về công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; 

 - Kế hoạch số 1225/KH-LĐTBXH ngày 13/6/2019 về việc tổ chức tham gia 

cuộc thi “tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”;  

 - Kế hoạch số 1900/KH-LĐTBXH ngày 6/9/2019 về việc tổ chức thực hiện 

ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019; 

 - Kế hoạch số 2348/KH-LĐTBXH ngày 6/11/2019 về triển khai thực hiện đề 

án tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023; 

 - Kế hoạch số 2356/KH-LĐTBXH ngày 8/11/2019 về triển khai thực hiện đề 

án “ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai 

đoạn 2019-2021”; 

 - Kế hoạch số 1488/KH- LĐTBXH ngày 15/7/2019 về triển khai thực hiện 

chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp); 

 - Kế hoạch số 1998/KH-LĐTBXH ngày 24/10/2018 về việc ứng dụng công 

nghệ thông tin năm 2019; 

 - Kế hoạch 924/KH-LĐTBXH ngày 14/5/2019 của Giám đốc Sở về hành 

động thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND  ngày 6/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh (phát triển chính phủ điện tử giai đoan 2019-2020, định hướng đến 2025); 

 - Kế hoạch số 543/KH-LĐTBXH ngày 27/3/2019 về việc duy trì và áp dụng 

hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;  

 - Kế hoạch số 710/KH-LĐTBXH ngày 16/4/2019 về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2019; 

- Quyết định số 155/QĐ-LĐTBXH ngày 29/01/2019 ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công Cơ quan Văn phòng Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 
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- Kế hoạch số 836/KH-LĐTBXH ngày 3/5/2019 về thực hiện nâng cao hiệu 

quả quản lý tài chính ngân sách năm 2019; 

- Kế hoạch số 1438/KH-LĐTBXH ngày 10/7/2019 về phát triển lĩnh vực lao 

động, người có công và xã hội năm 2019; 

- Kế hoạch số 1135/ KH- LĐTBXH ngày 04  tháng 6  năm 2019 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 

13/02/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 

19/5/2018 của BCH TW Đảng (khóa XII) “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm 

vụ”; 

- Kế hoạch số 1548/KH-LĐTBXH ngày 23/7/2019 về việc thực hiện chế độ 

học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 

CCVC, người lao động; 

- Kế hoạch số 1940/KH-LĐTBXH ngày 3/9/2019 về đào tạo bồi dưỡng công 

chức, viên chức năm 2019; 

- Kế hoạch số 1542/KH-LĐTBXH ngày 22/7/2019 về triển khai thực hiện 

phong trào thi đua "Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công 

sở" giai đoạn 2019 – 2025; 

 - Quyết định số 699/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2019 về việc giao biên chế 

công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP cho cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

năm 2019;   

 - Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH ngày 22/02/2019 về việc phê duyệt danh 

sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý các phòng của đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 – 2025;  

 - Quyết định số 258/QĐ-LĐTBXH ngày 22/02/2019 về việc phê duyệt danh 

sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị 

thuộc Sở giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 – 2025; 

- Quyết định số 625/QĐ-LĐTBXH ngày 4/5/2019 quy định chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Sở;  

- Quyết định số 229/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2017 về việc phân cấp quản lý 

viên chức, người lao động cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH;  

- Quyết định số 460/QĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2017 về việc phân cấp thẩm 

quyền thẩm định tiêu chuẩn chính trị viên chức;  

- Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về ban hành quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn; 
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- Quyết định số 154/QĐ-LĐTBXH ngày 29/01/2019 về ban hành quy chế 

làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 155/QĐ-LĐTBXH, ngày 29/01/2019 về việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội;  

- Quyết định số 65/QĐ-LĐTBXH về việc công bố công khai dự toán ngân 

sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH về việc công bố công khai dự toán ngân 

sách năm 2019 của Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

 - Quyết định số 735/QĐ-LĐTBXH ngày 16/5/2019 về việc công bố hệ thống 

quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 

2019; 

- Quyết định số 2195/QĐ-LĐTBXH ngày 22/10/2019 về việc kiểm tra thực 

hiện các quy định của Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại Cơ sở Bảo trợ xã 

hội tổng hợp trực thuộc Sở. 

- Chương trình 301/CTr-LĐTBXH ngày 20/02/2019 về việc thực hiện chỉ 

thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực 

tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;  

- Văn bản số 911/LĐTBXH-VP ngày 10/5/2019 về việc đôn đốc các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, đưa ra phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính năm 2019; 

 - Văn bản số 135/LĐTBXH-VP ngày 17/01/2019 về việc đôn đốc các đơn vị 

trực thuộc áp dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của đơn vị; 

 - Văn bản số 1295/LĐTBXH-VP ngày 21/6/2019 về việc nâng cao chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2019; 

 - Văn bản số 968/LĐTBXH-VP ngày 17/5/2019 về việc tăng cường thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2019; 

 - Văn bản số 377/LĐTBXH-VP ngày 01/3/2019 về việc rà soát các quy định 

về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;  

- Văn bản số 17/LĐTBXH-VP ngày 03/01/2019 về việc rà soát văn bản 

QPPL của HĐND, UBND  tỉnh hết hiệu lực năm 2018;  

 - Văn bản số 1053/LĐTBXH - VP ngày 28/5/2019 về hướng dẫn quản lý, sử 

dụng biên chế viên chức, HĐLD theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;  

 - Văn bản số 63/LĐTBXH-VP ngày 9/01/2019 về việc lập danh mục TTHC 

thực hiện và không thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp; 

 - Văn bản số 421/LĐTBXH-VP ngày 7/3/2019 về việc  nâng cao hiệu quả sử 

dụng phần mềm dùng chung; 

 - Văn bản số 688/LĐTBXH-VP ngày 12/4/2019 về việc đăng ký danh mục 

TTHC thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích; 
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 - Văn bản số 1942/LĐTBXH-VP ngày 13/9/2019 về việc tổng hợp danh 

mục TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 

 - Văn bản số 1351/LĐTBXH-VP ngày 28/6/2019 về việc đề xuất phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

 - Văn bản số 1436/LĐTBXH-VP  ngày 9/7/2019 về việc rà soát danh mục 

TTHC thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công; 

 - Văn bản số 1927/LĐTBXH-VP  ngày 11/9/2019 về việc triển khai thực 

hiện cuộc thi “ tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2019”; 

 - Văn bản số 2124/LĐTBXH-VP ngày 8/10/2019 về việc ban hành văn bản 

điện tử theo quy định của Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019; 

 - Văn bản số 2313/LĐTBXH - VP ngày 31/10/2019 về cung cấp số liệu về 

mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; 

 - Văn bản số 1619/LĐTBXH-VP ngày 21/7/2019 về tăng cường bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng trong cơ quan, đơn vị; 

 - Văn bản số 1581/LĐTBXH-VP ngày 26/7/2019 về cung cấp số liệu về 

mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 2019 (ICT); 

 - Văn bản số 349/LĐTBXH-VP ngày 26/02/2019 về việc rà soát hệ thống 

hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2014-2018; 

 - Văn bản số 424/LĐTBXH-VP ngày 20/3/2018 về việc tăng cường công tác 

bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;  

- Văn bản số 327/LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 22/02/2019 của về việc thực 

hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng; 

- Văn bản số 513/LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 21/3/2019 về kế hoạch phối 

hợp tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, 

BHTN đối với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; 

- Văn bản số 763/LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 24/4/2019 về việc đánh giá 

tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng; 

- Văn bản số 874/LĐTBXH-VP ngày 07/5/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ 

và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính;  

- Văn bản số 571/LĐTBXH-VP ngày 29/3/2019 về việc triển khai Luật an 

ninh mạng; 

- Văn bản số 572/LĐTBXH-VP ngày 29/3/2019 về việc đảm bảo an toàn các 

tài khoản, mật khẩu trên hệ thống;  

- Văn bản số 135/LĐTBXH – VP ngày 17/01/2019 về việc áp dụng chữ ký 

số chuyên dùng; 

- Văn bản số 175/LĐTBXH – VP ngày 22/01/2019 về triển khai chuyển đổi 

mạng đường truyền số liệu chuyên dùng; 
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- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công văn số 2476/UBND-KTTCKT 

ngày 14/5/2019 về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng 

và thực thi pháp luật lao động; 

 - Hướng dẫn số 1953/HD-LĐTBXH ngày 16/9/2019 về quy trình bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, điều động đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý các phòng thuộc Sở; phó giám đốc đơn vị sự nghiệp và lãnh đạo, quản lý các 

phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

 - Thông báo số 1959/TB-LĐTBXH ngày 16/9/2019 về việc chuyển địa điểm 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

 - Thông báo số 1853/TB-LĐTBXH ngày 30/8/2019 về kết luận kiểm tra 

công tác tổ chức cán bộ, nội chính, cải cách hành chính năm 2019; 

- Thông báo số 2419/TB-LĐTBXH ngày 20/11/2019 về kết quả đánh giá 

sáng kiến kinh nghiệm năm 2019. 

- Thông báo số 2346/TB-LĐTBXH ngày 5/10/2019 về kết luận kiểm tra 

công tác phòng chống tham nhũng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp. 

 1.1.2. Chất lượng kế hoạch và mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

 Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, đơn vị đã ban 

hành kế hoạch số 2449/KH-LĐTBXH ngày 28/12/2018 về việc thực hiện cải cách 

hành chính năm 2019. Theo kế hoạch có 7 nhiệm vụ chính với 34 nhiệm vụ chi 

tiết; đến nay đơn vị đã hoàn thành 33/34 chỉ tiêu, chỉ tiêu 34 về chấm điểm chỉ số 

cải cách hành chính sẽ được thực hiện trong tháng 12 năm 2019 ( ước đạt 100% 

KH đề ra) 

 1.2. Thực hiện chế độ báo cáo  

 Trong năm đơn vị thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian và nội dung theo 

quy định, gồm: 

- Báo cáo số 385/BC-LĐTBXH ngày 4/3/2019 về báo cáo công tác cải cách 

hành chính quý I năm 2019. 

- Báo cáo số 1132/BC-LĐTBXH ngày 4/6/2019 về báo cáo công tác cải 

cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019. 

- Báo cáo số 1876/BC-LĐTBXH ngày 4/9/2019 về báo cáo công tác cải 

cách hành chính quý III năm 2019. 

1.3. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ cải cách hành chính Ban giám 

đốc Sở chỉ đạo sát sao các nội dung liên quan tới nhiệm vụ tại kế hoạch số 

2449/KH-LĐTBXH ngày 28/12/2019, xây dựng kế hoạch số 242/KH-LĐTBXH 

ngày 31/01/2019 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính.  Thường xuyên 

lồng ghép chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong các cuộc họp giao 

ban, sinh hoạt chi bộ và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị các văn 
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bản, nội dung liên quan tới nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, của đơn vị tại 

“mục thông tin chỉ đạo điều hành”. 

1.4. Sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính 

Trong năm có nhiều cá nhân đăng ký sáng kiến kinh nghiệm làm đề tài chiến 

sỹ thi đua cấp cơ sở tại đơn vị. Qua một năm triển khai thực hiện, tháng 11 năm 

2019  Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm tổ chức  đánh giá, chấm điểm;  sáng kiến về 

cải cách tài chính công “xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản tại Trung tâm 

Điều dưỡng Người có công” đạt loại khá (theo thông báo số 2419/TB-LĐTBXH 

ngày 20/11/2019). 

1.5. Người đứng đầu cơ quan phụ trách CCHC 

Đơn vị luôn thực hiện đúng quy định về người đứng đầu cơ quan phụ trách 

nhiệm vụ cải cách hành chính, Giám đốc Sở phụ trách công tác cải cách hành chính 

của đơn vị theo thông báo số 1315/TB-LĐTBXH ngày 20/9/2017 của Giám đốc Sở và 

Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.6. Kinh phí thực hiện cải cách hành chính 

Đơn vị luôn chủ động bố trí kinh phí chi thường xuyên để triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính: chi hỗ trợ cho công chức thực hiện việc 

tiếp nhận hồ sơ  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chi hỗ trợ các hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; 

chi mua sắm, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị...(dự kiến năm 

2019 chi khoảng: 30.000.000,đ) 

2. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT 

2.1.Theo dõi thi hành pháp luật 

2.1.1. Thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật 

Việc triển khai kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật được Ban Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai theo 

lĩnh vực quản lý theo kế hoạch số 2418/KH-LĐTBXH ngày 26/12/2018 về  thực 

hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2019. Đồng thời đơn vị phối hợp với liên ngành tổ chức các hoạt 

động kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật theo kế hoạch số 208/KHPH-STP-SYT-

SLĐTBXH-BHXH-LĐLĐ-HHDN ngày 26/2/2019 kế hoạch liên ngành về phối 

hợp triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh.  

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần hạn chế rủi 

ro về pháp lý cho doanh nghiệp để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ưu tiên, tập trung chỉ 

đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: hướng dẫn thực 

hiện đầy đủ pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các hoạt 

động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh trên cơ 
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sở gắn với việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-

UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Đã tổ chức thanh tra, kiểm tra được 31 doanh nghiệp; tổ chức đối thoại với 6 

doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thanh Bình huyện Chợ Mới (theo Kế hoạch số 

513/KHPH-LĐTBXH-BHXH ngày 22/3/2019). tổ chức làm việc với một số doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn việc thực thi pháp luật lao động từ đó nhằm 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, phát 

triển, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động, 

ngừng việc tập thể; tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại các huyện, thành phố.  

2.1.2. Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật 

Phối hợp với BHXH tỉnh rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp để xác định 

doanh nghiệp, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp. Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Sở Lao đông – TB&XH đã có văn bản 

gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Kạn để báo cáo HĐND, UBND tỉnh về điều 

chỉnh số đối tượng tham gia BHXH, BHTN năm 2019 (Văn bản số 586/LĐTBXH – 

LĐVL&DN ngày 01/4/2019). 

2.1.3. Thực hiện công tác báo cáo theo dõi thi hành pháp luật 

Đơn vị thực hiện đầy đủ các báo cáo, cụ thể: Báo cáo số 1048/BC-LĐTBXH 

ngày 27/5/2019 về sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật,xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 6 tháng đầu 

năm 2019; báo cáo số 1705/BC-LĐTBXH ngày 9/8/2019 về tình hình thi hành 

pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo số 2112/BC-LĐTBXH ngày 

7/10/2019 về tổng kết công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019; Báo cáo số 

2397/BC-LĐTBXH ngày 14/11/2019 về kết quả triển khai thực hiện “ngày pháp 

luật Việt Nam” năm 2019. 

2.2. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

2.2.1. Xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

  Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên giao, Sở Lao động – 

TB&XH đã thực hiện việc đăng ký xây dựng văn bản QPPL, ngoài ra thông qua 

hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên xác định số lượng văn 

bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trình UBND tỉnh quyết định. 

Trong năm tham mưu ban hành 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

cụ thể:  Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn 
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tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 10/2019/NQ – HĐND ngày 17/7/2019 quy định mức 

hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa 

bàn tỉnh. 

Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL giai đoạn 204-2018, kết quả 

đề xuất bãi bỏ Quyết định số 1436/2013/QĐ-UBND ngày 6/9/2013 về phê duyệt 

Quy chế phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục đề nghị bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-

UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn quy định mức đóng góp và chế 

độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm 

Chữa bệnh –Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh và cai nghiện ma túy tại gia đình, 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

2.2.2. Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kết quả rà soát, hệ thống hóa 

VBQPPL 

Thiện đầy đủ các báo cáo về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, cụ thể: 

Văn bản số 17/LĐTBXH-VP ngày 03/01/2019 về việc rà soát văn bản QPPL của 

HĐND, UBND  tỉnh hết hiệu lực năm 2018; Báo cáo số 60/BC-LĐTBXH ngày 

9/01/2019 về rà soát các văn bản mới ban hành của các cơ quan trung ương có 

phân cấp thẩm quyền cho HĐND tỉnh để đề xuất nội dung xây dựng Nghị quyết; 

văn bản số 282/LĐTBXH-VP ngày 18/02/2019, văn bản số 349/LĐTBXH-VP 

ngày 26/02/2019. 

2.3. Thực hiện kiểm tra văn bản QPPL 

2.3.1. Xử lý vấn đề phát hiện qua kiểm tra 

Trong năm, đơn vị thực hiện thanh, kiểm tra 10 doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao 

động, bảo hiểm xã hội. Qua thanh tra, đơn vị đã chỉ ra những nội dung về thực hiện 

pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội các doanh nghiệp 

thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa thực hiện. Từ đó đề nghị các doanh nghiệp 

nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quan tâm tới đời sống tinh 

thần và sức khỏe của người lao động; đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp cho người lao động đảm bảo theo luật định; bổ sung các thiết bị 

đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho các công nhân...Tại 10 doanh nghiệp thanh 

tra, không có đơn vị nào bị xử phạt vi phạm hành chính, mọi lỗi đều có thể khắc 

phục và sửa chữa ngay. 

2.3.2. Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kiểm tra, xử lý VBQPPL 

Báo cáo số 1407/BC-LĐTBXH ngày 5/7/2019 về công tác thi hành pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo số 1812/BC-

LĐTBXH ngày 27/8/2019 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và 

phòng chống tham nhũng năm 2019. 

3. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

3.1.Kiểm soát quy định thủ tục hành chính 

3.1.1.Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC 
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Ban hành kế hoạch số 2450/KH-LĐTBXH ngày 28/12/2018 về việc kiểm 

soát, rà soát đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019. 

3.1.2.Báo cáo kiểm soát TTHC 

Đơn vị thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian và nội dung quy định, cụ 

thể: Báo cáo số 525/BC-LĐTBXH ngày 22/3/2019 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019; Báo cáo số 1282/BC-LĐTBXH 

ngày 19/6/2019 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý II 

năm 2019; Báo cáo số 1989/BC-LĐTBXH ngày 19/9/2019 về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019; Báo cáo số 2292/BC-

LĐTBXH ngày 29/10/2019 về kết quả tự kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính theo kế hoạch số 55-KH/UBND tỉnh ngày 30/01/2019. 

3.2. Rà soát, đánh giá TTHC 

3.2.1. Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC 

Ban hành kế hoạch số 2450/KH-LĐTBXH ngày 28/12/2018 về việc kiểm 

soát, rà soát đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019; công văn số 

911/LĐTBXH-VP ngày 10/5/2019 về việc đôn đốc rà soát đơn giản hóa thủ tục 

hành chính 

3.2.2. Báo cáo rà soát, đánh giá TTHC 

Ban hành văn bản số 1351/LĐTBXH-VP ngày 28/6//2019 về việc đề xuất 

các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Lao động – TB&H đảm 

bảo đúng thời gian và nội dung theo quy định (với các biểu mẫu tính chi phí cụ 

thể). 

3.2.3. Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC 

Thực hiện kế hoạch số 2450/KH-LĐTBXH ngày 28/12/2018, số lượng 

TTHC được rà soát là 7, cụ thể: 02 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công;  03 

thủ tục hành chính lĩnh vực lao độ ng việ c làm;  01 thủ tục hành chính lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp;  01 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội. 

Tổng số biểu mẫu rà soát gồm: 07 biểu mẫu rà soát theo mẫu 02/RS-KSTT; 

02 biểu mẫu 03/SCM-KSTT tính chi phí tuân thủ; Tổng số TTHC đề nghị giữ 

nguyên sau rà soát: 05; tổng số TTHC có kiến nghị đơn giản hoá: 02. 

3.2.4. Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá TTHC 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt và thông qua 01 phương án đơn giản hóa 

về thời hạn giải quyết thuộc lĩnh vực người có công ( theo quyết định số 1897/QĐ-

UBND ngày 9/10/2019  về  công bố danh mục các thủ tục hành chính có nội dung 

đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, 

ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ). 

3.3. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 

3.3.1. Rà soát, cập nhật trình UBND tỉnh công bố TTHC 
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Đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành các Quyết định công bố TTHC, cụ thể có 4 quyết định: quyết định số 

350/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở 

Lao động – TB&XH; quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 5/4/2019 về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh 

mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở 

Lao động – TB&XH; quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 4/5/2019 về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngoài nước thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động – TB&XH; quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 

24/5/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 

đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động – 

TB&XH. 

3.3.2. Niêm yết TTHC đầy đủ, đúng quy định 

Thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả 

3.3.3. Cập nhật kịp thời, công khai đầy đủ TTHC tại Trang thông tin điện tử 

của đơn vị và Trung tâm hành chính công 

Thực hiện cập nhật kịp thời, công khai đầy đủ TTHC tại Trang thông tin 

điện tử của đơn vị  

3.3.4. Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh 

Đơn vị thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh thường xuyên, đầy đủ. 

3.4. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ 

chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. 

3.4.1. Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý PAKN 

Thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý PAKN tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả, trang thông tin điện tư của đơn vị. 

3.4.2. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành theo quy định 

Trong năm, đơn vị chưa tiếp nhân được phản ánh, kiến nghị nào của cá 

nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành. 

3.4.3. Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết 

Đơn vị đã chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các 

ngành liên quan khẩn trương giải quyết hợp lý phản ánh kiến nghị của tổ chức liên 

quan tới thủ tục hành chính của ngành. 

3.5. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 2338/QĐ-

LĐTBXH ngày 31/12/2015 về thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Quyết định số 482/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và Quyết định 

2259/QĐ-LĐTBXH ngày 02/11/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Ban hành Thông báo số 656/TB-LĐTBXH ngày 

30/5/2016 về việc triển khai giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả, Thông báo số 1751/TB-LĐTBXH ngày 24/11/2017 về bổ 

sung lĩnh vực thực hiện và danh mục các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc 

Kạn, Thông báo số 24/TB-LĐTBXH ngày 04/01/2018 về việc thực hiện tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” 

đối với lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

3.5.1. Tỷ lệ TTHC đang đưa vào thực hiện cơ chế một cửa so với tổng số TTHC 

thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của đơn vị 

Tỷ lệ TTHC đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa là 93/119 đạt 78,15% 

3.5.2. Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông 

Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông 26/119 đạt 21,85% 

3.5.3. Hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết được cập nhật lên 

phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao. 

Hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết được cập nhật đầy đủ, 

kịp thời lên phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao 

3.5.4. Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Đơn vị luôn bố trí công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 

cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; từ tháng 9 năm 2019 bố 

trí công chức trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. 

3.6. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 

3.6.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết theo quy định 

Trong năm tiếp nhận 6.859 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 6.780; quá 

hạn: 0 hồ sơ, 79 hồ sơ đang giải quyết cụ thể:  

- Cơ chế một cửa: 6.482 hồ sơ đúng hạn; quá hạn: 0 hồ sơ; trong đó:  

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 4.510 hồ sơ đúng hạn  

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 52 hồ sơ 

 - Cơ chế một cửa liên thông: 298 hồ sơ đúng hạn; quá hạn: 0 hồ sơ 

3.6.2. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải 

quyết  hồ sơ TTHC 
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Trong năm, đơn vị không để xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chậm 

so với thời gian quy định. Tất cả các TTHC đều đảm bảo trả đúng hẹn cho cá nhân 

và tổ chức tới giao dịch. 

4. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

4.1. Tuân thủ các quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy 

4.1.1. Sắp xếp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Đề án 03 của Tỉnh ủy, đơn vị tổ chức sắp xếp lại các phòng chức 

năng, đơn vị sự nghiệp, cụ thể:  

 Đối với các phòng thuộc Sở:  Hợp nhất các phòng chức năng thuộc Sở từ 09 

phòng chức năng, giảm xuống còn 05 phòng, cụ thể: Văn phòng Sở (trên cơ sở sáp 

nhập Văn phòng và phòng Kế hoạch - Tài chính); Thanh tra Sở (giữ nguyên); 

Phòng Lao động việc làm và Dạy nghề (trên cơ sở sáp nhập phòng Quản lý Lao 

động việc làm và phòng Quản lý Dạy nghề); Phòng Người có công và Bảo vệ 

chăm sóc trẻ em (trên cơ sở sáp nhập phòng Người có công và phòng Bảo vệ chăm 

sóc trẻ em ); Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội (trên cơ sở sáp 

nhập phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội). 

  Đối với các đơn vị sự nghiệp: Sắp xếp lại, đổi tên và hợp nhất các nhiệm vụ 

tương đồng, đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, cụ thể: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm (giữ nguyên): Sau sắp xếp, đơn vị giảm từ 03 phòng xuống còn 

01 phòng;  Trung tâm Điều dưỡng Người có công (trên cơ sở tách lĩnh vực BTXH 

chuyển sang Trung tâm BTXH tổng hợp và công tác xã hội);  Cơ sở Cai nghiện ma 

túy (trên cơ sở chuyển đổi từ Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục - Lao động xã hội): 

Sau sắp xếp, đơn vị giảm từ 05 phòng xuống còn 02 phòng; Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tổng hợp và công tác xã hội (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Nuôi dưỡng và 

phục hồi chức năng cho người tâm thần và lĩnh vực Bảo trợ xã hội của Trung tâm 

Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội);  Thành lập Cơ sở Bảo trợ xã hội 

tổng hợp hợp ( trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp và Công tác 

xã hội trực thuộc Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội và Cơ sở nuôi dưỡng trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trực thuộc Sở Y tế). 

4.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đưa vào hoạt động, đơn vị đã ban hành các 

quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, các đơn vị sự nghiệp cụ 

thể: quyết định số 1802/QĐ-LĐTBXH ngày 19/9/2017 quy định chức năng, nhiệm 

vụ các phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn; quyết 

định số 1808/QĐ-LĐTBXH ngày 19/9/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp và Công tác xã hội; quyết định số 

1809/QĐ-LĐTBXH ngày 19/9/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

Trung tâm Điều dưỡng Người có công; quyết định số 1810/QĐ-LĐTBXH ngày 

19/9/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cơ sở cai nghiện ma túy; 

quyết định số 2197/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp. 
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Hiện nay, đơn vị thực hiện các quy định về phân cấp quản lý theo Quyết 

định số 08/2017/QĐ- UBND  ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, 

viên chức nhà nước. Cụ thể đã ban hành các văn bản: Quyết định số 229/QĐ-

LĐTBXH ngày 16/3/2017 về phân cấp quản lý viên chức, người lao động cho các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH; Quyết định  số 460/QĐ-LĐTBXH ngày 

09/5/2017 về  phân cấp thẩm quyền thẩm định tiêu chuẩn chính trị viên chức. 

4.1.3. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương 

đương 

Đơn vị thực hiện theo quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và 

tương đương. Tuy nhiên hiện nay đơn vị thừa 03 phó trưởng phòng tại các phòng 

thuộc Sở. Đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh đưa ra phương án áp dụng chung 

cho toàn tỉnh để thực hiện đối với số lượng cấp phó vựơt quá quy định, đảm bảo 

thống nhất, đúng quy trình.  

4.2. Thực hiện việc tinh giản biên chế 

Trong  năm đơn vị không có đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế. Thực 

hiện tinh giản biên chế theo chỉ tiêu của tỉnh, đơn vị đã cắt giảm biên chế trên cơ 

sở số lượng biên chế chưa tuyển dụng. 

5. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 

5.1.1. Tỷ lệ phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện đúng cơ cấu ngạch 

công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt 

Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 

29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bản mô tả công 

việc và khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn. 

Trên cơ sở vị trí việc làm đã được phê duyệt, đơn vị đã bố trí, sắp xếp và sử 

dụng công chức 5 phòng chức năng hợp lý theo vị trí việc làm. 

5.1.2. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm 

được phê duyệt 

Hiện nay, 4/4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở đều bố trí viên chức theo đúng 

vị trí việc làm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cụ thể: 

Năm 2017, 4/4 đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và 

được tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng 

lực của vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐTB&XH 

tỉnh Bắc Kạn. 

Năm 2018, thực hiện điều chỉnh, rà soát vị trí việc làm, 3/4 đơn vị giữ 

nguyên không điều chỉnh, có 01 đơn vị Trung tâm Dịch vụ việc làm đã đề nghị 

điều chỉnh và được tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 



-15- 

- B.c tk CCHC nam 2019 

21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh danh mục vị trí 

việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm của Trung tâm 

Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn. 

Năm 2019, Cơ sở BTXH tổng hợp mới được thành lập và được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 6/11/2019 về việc  

danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc 

làm của  Cơ sở BTXH tổng hợp  trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Thực hiện công văn số 1039/SNV-TCCB&CCVC ngày 03/7/2019 của Sở 

Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc quản lý vị trí việc làm. Sở đã xây dựng xác định số 

người làm việc cần thiết theo vị trí việc làm đã phê duyệt của cơ quan Văn phòng 

Sở và các đơn vị sự nghiệp trình Sở Nội vụ thẩm định ( tại tờ trình số 1667/TTr-

LĐTBXH ngày 06/8/2019). 

5.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế, tuyển dụng và thăng hạng viên 

chức 

5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền 

Trong năm, đơn vị không tổ chức tuyển dụng viên chức 

5.2.2. Thực hiện quy định về thăng hạng viên chức theo thẩm quyền 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thẩm định hồ sơ thăng 

hạng chức danh viên chức hành chính cho 05 người. 

5.2.3. Thực hiện quy định về sư dụng biên chế công chức, viên chức và hợ đồng 

lao động. 

Đơn vị thực hiện quy định về sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp 

đồng lao động đúng theo quy định, không vượt quá số lượng biên chế được giao, 

cụ thể: 

 

TT Đơn vị Số chỉ tiêu giao 2019 Số chỉ tiêu có mặt 2019 

Công 

chức 

Viên 

chức 

HĐ 68 Công 

chức 

Viên 

chức 

HĐ 68 

1 Văn phòng Sở 33  4 32  4 

2 TT Dịch vụ việc làm  10 1  10 1 

3 TT Điều dưỡng NCC  14 6  11 5 

4 Cơ sở Cai nghiện MT  21 8  20 8 

5 Cơ sơ BTXH TH  40 21  34 19 

 Tổng cộng 33 85 40 32 75 37 
   

 Ban hành Quyết định số 50/QĐ-LĐTBXH ngày 10/01/2019 về việc giao 

biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP cho cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

năm 2019; Quyết định số 154/QĐ-LĐTBXH ngày 29/01/2019 ban hành quy chế 
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làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Quyết định 257/QĐ-

LĐTBXH ngày 22/02/2019 về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch lãnh đạo, quản lý các phòng của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giai đoạn 

2015 - 2020 và giai đoạn 2020 – 2025; Quyết định số 258/QĐ-LĐTBXH ngày 

22/02/2019 về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc Sở giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 – 

2025. 

Giải quyết thôi việc theo nguyện vọng 01 công chức. Thực hiện tiếp nhận 

việc tiếp nhận công chức về Sở; điều động nội bộ 02 công chức; bổ nhiệm ngạch 

theo CDNN 01 viên chức; đào tạo sau đại học 01 công chức, bồi dưỡng QLNN 

ngạch chuyên viên 02 công chức , chuyên viên chính 04 công chức; ngạch thanh 

tra viên 01 công chức; đào tạo trung cấp lý luận chính trị 03 đồng chí; đào tạo cán 

bộ quản lý công tác xã hội cấp cao 03 đồng chí. Thực hiện nâng lương thường 

xuyên cho 08 người; nâng lương trước thời hạn cho 02 người;  Phối hợp thẩm định 

hồ sơ thăng hạng chức danh viên chức hành chính cho 05 người. 

5.3. Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo các phòng và tương 

đương 

Trong năm không thực hiện bổ nhiệm vị trí lãnh đạo các phòng chức năng 

thuộc cơ quan Văn phòng Sở do đã đảm bảo theo vị trí việc làm. Thực hiện các 

bước xin chủ trương về việc bổ nhiệm 02 giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc là 

Trung tâm dịch vụ việc làm và Cơ sở cai nghiện ma túy. Phối hợp với Sở Nội vụ 

thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm. 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên 

chức 

Ban hành Quyết định số 625/QĐ-LĐTBXH ngày 4/5/2019 của Giám đốc Sở 

quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của công chức, viên 

chức, người lao động thuộc Sở. Tổ chức Đoàn kiểm tra theo kế hoạch số 1082/KH-

LĐTBXH ngày 30/5/2019  về việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ,  nội chính, cải 

cách hành chính tại 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Từ đó kịp thời chấn chỉnh, khắc 

phục những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, nội chính, cải cách hành chính.  

Tổ chức đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của Pháp luật về Phòng, 

chống tham nhũng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp trực thuộc Sở theo Quyết 

định số 2195/QĐ-LĐTBXH ngày 22/10/2019. Qua quá trình kiểm tra đơn vị chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà về phòng chống 

tham nhũng, không để xảy ra sai phạm về tài chính. 

Trong năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không có công chức, 

viên chức, người lao động bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên. 

6. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

6.1. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, đơn vị 
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Ban hành Quyết định số 155/QĐ-LĐTBXH ngày 29/01/2019 về  quy chế chi 

tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công Cơ quan Văn phòng Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội;  Kế hoạch số 710/KH-LĐTBXH ngày 16/4/2019 về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Kế hoạch số 836/KH-LĐTBXH ngày 

3/5/2019 về thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách năm 2019. 

Xây dựng cơ chế khoán kinh phí trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, nhằm 

tăng thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể: khoán văn phòng 

phẩm cho Văn thư, khoán văn phòng phẩm cho cá nhân phục vụ hoạt động chuyên 

môn, khoán vật tư văn phòng cho tạp vụ phục vụ chung cho cơ quan, khoán tiền 

rửa xe, hút bụi với các xe công phục vụ Ban giám đốc Sở... 

Toàn bộ 4/4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đều thực hiện xây dựng quy chế chi 

tiêu nội nội tại đơn vị (trình Cơ quan Văn phòng Sở thẩm định trước khi ban hành). 

6.2. Việc thực hiện định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị và các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Thực hiện mua sắm tài sản đúng tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định số 

50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định 

ban hành danh mục máy, thiết bị chuyên dùng do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.  

Công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công được các đơn vị thực 

hiện thường xuyên nhằm kip thời chấn chỉnh, bảo đảm tài sản được sử dụng đúng 

mục đích, không thất thoát, lãng phí. 

6.3. Tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao 

động hợp đồng 68 (Nghị định 68/2000/NĐ-CP) 

Theo quy chế chi tiêu nội bộ, tất cả các đơn vị trực thuộc Sở đều thực hiện chi 

trả thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng 68  trên cơ 

sở hệ số tăng thêm của từng cá nhân và theo kết quả bình công của từng tháng. 

Việc chi trả thu nhập tăng thêm năm 2019 được các đơn vị thực hiện vào cuối năm. 

Năm 2019 dự ước đạt tỷ lệ 100% (5/5 đơn vị). 

6.4. Đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng bên 

chế và kinh phí quản lý hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

Cơ quan Văn phòng Sở tiếp tục thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng bên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện. 

Toàn bộ 4/4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – TB&XH đều 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. 

Các đơn vị đã tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

tài chính đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

của Chính phủ và các văn bản quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập.  



-18- 

- B.c tk CCHC nam 2019 

Việc báo cáo đánh giá thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng bên chế và kinh phí quản lý hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập được đơn vị thực hiện đầy đủ theo quy định. 

6.5. Thực hiện công khai tài chính tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc 

Việc công khai tài chính được Sở và 100% các đơn vị dự toán trực thuộc thực 

hiện đầy đủ những nội dung quy định tại Điều 3 Chương II Thông tư số 

61/2017TT-BTC ngày 15/6/2017 của  Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân 

sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Đơn vị ban hành các quyết định công bố công khai dự toán ngân sách, cụ thể: 

số 65/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân 

sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân 

sách năm 2019 của Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; số 105/QĐ-

LĐTBXH ngày 18/01/2019 về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách 

năm 2018 của đơn vị Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; số 

285/QĐ-LĐTBXH ngày 27/02/2019 về việc công bố công khai dự toán bổ sung 

ngân sách năm 2019; số 327/QĐ-LĐTBXH ngày 11/03/2019 về việc công bố công 

khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019; số 379/QĐ-LĐTBXH ngày 19/03/2019 

về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019; số 511/QĐ-

LĐTBXH ngày 14/4/2019 về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách 

năm 2019; số 630/QĐ-LĐTBXH ngày 6/5/2019 về việc công bố công khai dự toán 

bổ sung ngân sách năm 2019; số 631/QĐ-LĐTBXH ngày 6/5/2019 về việc công 

bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019; số 1436/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/7/2019 về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019;  số 

1437/QĐ-LĐTBXH ngày 25/7/2019 về việc công bố công khai dự toán bổ sung 

ngân sách năm 2019; số 1930/QĐ-LĐTBXH ngày 19/9/2019 về việc công bố công 

khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019; số 1931/QĐ-LĐTBXH ngày 19/9/2019 

về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019; số 2048/QĐ-

LĐTBXH ngày 3/10/2019 về việc công khai bổ sung đồng thời thu hồi tạm ứng 

kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018; bổ sung dự toán ngân sách nhà 

nước cho các đơn vị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

6.6. Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà 

nước về tài chính, ngân sách 

Đối với các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài 

chính, ngân sách luôn được đơn vị chấp hành và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, 

đảm bảo đúng thời gian, tiến độ.  

Trong năm 2019, Sở Lao động – TB&XH và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

không tiếp đón, làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về 

tài chính, ngân sách. 

7. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 

7.1. Môi trường chính sách  

7.1.1. Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm  
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Ban hành kế hoạch số 1998/KH-LĐTBXH ngày 24/10/2018 về việc ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2019;  kế hoạch 924/KH-LĐTBXH ngày 14/5/2019 

của Giám đốc Sở về hành động thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND  ngày 

6/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (phát triển chính phủ điện tử giai đoan 2019-

2020, định hướng đến 2025). 

 7.1.2. Thành lập, kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử 

hoặc phân công lãnh đạo phụ trách xây dựng Chính quyền điện tử  

 Đơn vị ban hành Quyết định 364/QĐ-LĐTBXH ngày 02/4/2018 về việc kiện 

toàn ban chỉ đạo công nghệ thông tin của Sở. 

 7.1.3. Ban hành văn bản quy định về tổ chức ứng dụng các hệ thống thông tin 

và bảo đảm an toàn an ninh thông tin nội bộ; quy định về gửi nhận văn bản điện tử, 

ứng dụng chữ ký số,...trong nội bộ cơ quan. 

Trong năm đơn vị ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo ứng dụng công 

nghệ thông tin, cụ thể: Chương trình 301/CTr-LĐTBXH ngày 20/02/2019 về việc 

thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Văn bản số 

135/LĐTBXH-VP ngày 17/01/2019 về việc đôn đốc các đơn vị trực thuộc áp dụng 

chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của đơn vị; Văn bản số 63/LĐTBXH-VP 

ngày 9/01/2019 về việc lập danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại bộ 

phận một cửa các cấp; Văn bản số 421/LĐTBXH-VP ngày 7/3/2019 về việc  nâng 

cao hiệu quả sử dụng phần mềm dùng chung; Văn bản số 688/LĐTBXH-VP ngày 

12/4/2019 về việc đăng ký danh mục TTHC thực hiện theo dịch vụ bưu chính công 

ích; Văn bản số 1942/LĐTBXH-VP ngày 13/9/2019 về việc tổng hợp danh mục 

TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Văn bản số 

1436/LĐTBXH-VP  ngày 9/7/2019 về việc rà soát danh mục TTHC thực hiện tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công.;  Văn bản số 2124/LĐTBXH-VP ngày 

8/10/2019 về việc ban hành văn bản điện tử theo quy định của Thông tư số 

01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019; Văn bản số 1619/LĐTBXH-VP ngày 

21/7/2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong cơ quan, đơn vị; 

Văn bản số 571/LĐTBXH-VP ngày 29/3/2019 về việc triển khai Luật an ninh 

mạng;  Văn bản số 572/LĐTBXH-VP ngày 29/3/2019 về việc đảm bảo an toàn các 

tài khoản, mật khẩu trên hệ thống;  Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 

12/5/2010 về ban hành quy chế khai thác và sử dụng hệ thống mạng máy tính của 

Sở Lao động – TB&XH Bắc Kạn. 

 7.2. Hạ tầng và nguồn lực Công nghệ thông tin  

7.2.1. Tổng số máy tính trang bị cho CBCC làm công tác chuyên môn 

Tổng số máy tính trang bị cho cán bộ công chức làm công tác chuyên môn 

gồm: 33 máy tính/32 người đạt 103% (có 01 máy tính soạn thảo văn bản mật). 

7.2.2. Tổng số máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền (Trừ máy 

tính soạn thảo văn bản mật) 

Tổng số máy tính trang bị cho cán bộ công chức làm công tác chuyên môn  

được cài phần mềm diệt virut có bản quyền là: 32 máy tính/32 người đạt 100%  
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7.2.3. Cán bộ chuyên trách CNTT 

Đơn vị bố trí 01 công chức có trình độ Đại học công nghệ thông tin phụ  

trách lĩnh vực công nghệ thông tin (tại Quyết định số 2551/QĐ-LĐTBXH ngày 

29/12/2017 về việc giao phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin) 

7.3. Ứng dụng CNTT 

7.3.1. Tỷ lệ văn bản đi được ký bằng chữ ký số của Lãnh đạo và chữ ký số của 

cơ quan đúng quy định và gửi đi trên môi trường mạng/Tổng số bản văn bản đi của 

đơn vị (không bao gồm văn bản gửi đến các đơn vị chưa sử dụng TDOffice) 

Đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng chứng thư số cá nhân, chứng thư số 

của tổ chức đảm bảo an toàn hiệu quả tại Cơ quan Văn phòng Sở và 4 đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc. Trong năm 2019, tại Cơ quan Văn phòng sở tỷ lệ văn bản đi 

được ký số của lãnh đạo và cơ quan đồng thời được gửi đi trên mô trường mạng 

đạt 100%, cụ thể: 4.995/4.995 văn bản đi được ký số ( trong đó có 2.524 văn bản 

thông thường như báo cáo, công văn, giấy mời; 2.471 quyết định, tờ trình). 

7.3.2. Có Trang/Cổng TTĐT đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 

43/2011/NĐ-CP  

Trang thông tin điện tử của ngành  được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2012 

theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện tại, là Trang thông tin điện tử tổng 

hợp theo giấy phép số 01-GP/STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 

31/01/2018. Trang thông tin điện tử  đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 

43/2011/NĐ-CP. Đơn vị đã ban hành Quyết định số 420/QĐ-LĐTBXH, ngày 

11/6/2013 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Lao động - TBXH Bắc Kạn; 

Quyết định số 421/QĐ-LĐTBXH, ngày 11/6/2013 của Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế quản lý và hoạt động của Cổng 

thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và XH tỉnh Bắc Kạn. 

7.3.3. Sử dụng hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông  

Đơn vị duy trì sử dụng ổn định hệ thông một cửa điện tử, một cửa điện tử 

liên thông (số liệu xem chi tiết tại mục 3.5) 

7.3.4. Tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3 (Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3) trên tổng số TTHC của đơn vị 

- Số lượng TTHC thực hiện theo DVCTT mức độ 3 là 82/119 đạt 68,9%. 

7.3.5. Tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 4 (Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4) trên tổng số TTHC của đơn vị 

- Số lượng TTHC thực hiện theo DVCTT mức độ 4 là 37/119 đạt 31,1%. 

 7.3.6. Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến  

trên tổng số Dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của đơn vị 

- Đơn vị có tỷ lệ DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng 

só DVCTT mức 3, 4 là: 32/119 đạt 26,9% 
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7.3.7. Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ 

phát sinh của các TTHC đó 

- Đơn vị có tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số 

hồ sơ phát sinh của các TTHC đó là: 4.572/6.859 đạt 66,7% 

7.3.8. Sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho các giao dịch điện tử khác như: 

Bảo hiểm xã hội, Kho bạc, Thuế, ...  

Cơ quan Văn phòng Sơ và 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đều sử dụng chứng 

thư số chuyên dùng cho các giao dịch điện tử khác như: bảo hiểm xã hội, kho bạc, 

thuế. Đảm bảo 5/5 đơn vị sử dụng đạt 100% 

7.4. Sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) 

Trong năm, số lượng thủ tục hành chính phát sinh tiếp nhận và trả kết quả 

qua dich vụ bưu chính công ích rất ít. Do ban giá cước bưu chính công ích cao hơn 

so với các gói cước thông thường như chuyển fax, gửi bảo đảm...nên khó khăn 

trong chi phí thực hiện. Đến khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công, đơn vị có 120 thủ tục hành chính trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích (do Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển thí điểm miễn phí ). 

7.5. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 

Ban Giám đốc Sở rất quan tâm và chỉ đạo sát sao việc áp dụng, duy trì  và cải 

tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại đơn vị. Ngày 

27/3/2019, Sở đã ban hành kế hoạch số 543/KH-LĐTBXH  về việc duy trì và áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

tới toàn thể các phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.  

 7.5.1. Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị  

Ngày 16/5/2019, Sở đã ban hành Quyết định số 735/QĐ-LĐTBXH về việc 

công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 năm 2019.  

* Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các hoạt động 

liên quan đến thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể: 

- Lĩnh vực Người có công: có 30 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ( 30 quy 

trình ISO); 

- Lĩnh vực Lao động việc làm: có 40 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ( 40 

quy trình ISO); 

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: có 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ( 13 quy 

trình ISO); 

- Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội: có 6 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết ( 6 quy trình ISO); 
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- Lĩnh vực Dạy nghề (giáo dục nghề nghiệp): có 16 TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết ( 16 quy trình ISO); 

- Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em: có 02 quy trình ISO; 

* Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

gồm: 

- Sổ tay chất lượng, Chính cách chất lượng, Mục tiêu chất lượng. 

- 07 quy trình chung: Quy trình kiểm soát tài liệu; kiểm soát hồ sơ; quy trình 

đánh giá nội bộ; quy trình hành động khắc phục; hành động phòng ngừa; quy trình 

kiểm soát sản phẩm không phù hợp; quy trình họp xem xét của lãnh đạo. 

- 108 quy trình tác nghiệp: Trong đó có 107 quy trình giải quyết các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị  và 01 quy trình giải quyết công việc chuyên 

môn khác (áp dụng cho phòng không có TTHC). 

 7.5.2. Tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo hàng năm theo quy 

định 

 a, Tổ chức đánh giá nội bộ: 

 Ngày 29/7/2019, đơn vị đã ban hành quyết định số 141/QĐ-LĐTBXH về 

việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO.  Kết quả: Đoàn đánh giá lập thành 2 nhóm, tổ chức đánh giá nội bộ vào ngày 

27/9/2019 tại 5 phòng chức năng và QMR của đơn vị. Sau khi đánh giá, căn cứ các 

phiếu ghi chép và báo cáo sự không phù hợp Đoàn đánh giá đã xây dựng báo cáo 

Giám đốc Sở những nội dung còn tồn tại như sau: các phòng chuyên môn chưa cập 

nhật và bổ sung, bãi bỏ quy trình ISO cho các thủ tục hành chính mới được ban 

hành thuộc lĩnh vực phòng mình quản lý; sắp xếp văn bản trên hồ sơ công việc 

nhưng chưa khoa học. Đề nghị hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa trước 31/10. 

 b, Họp xem xét của lãnh đạo:  

 Sáng ngày 5/11/2019, đơn vị đã tiến hành họp xem xét đánh giá lãnh đạo đối 

với việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008 theo thông báo của Ban chỉ đạo ISO ngày 31/10/2019. Qua cuộc  họp, 

đánh giá những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các phòng trong quá trình thực 

hiện Ban chỉ đạo ISO kết luận cụ thể: 

 - Đề nghị lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện công tác ISO tại phòng và đơn vị. Không thực hiện với hình thức 

đối phó mà phải coi là nhiệm vụ chính trị, thực hiện thường xuyên và liên tục tại 

đơn vị. 

 - Nghiêm túc thực hiện việc thường xuyên cập nhật, bổ sung quy trình ISO 

tại các phòng chuyên môn. 

 - Thực hiện đúng việc tiếp nhận hồ sơ có thủ tục hành chính thực hiện theo 

quy trình ISO. 

 7.5.3. Thực hiện việc duy trì, cải tiến ISO theo quy định 
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 Trong năm 2019, đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO theo kế hoạch số 543/KH-LĐTBXH; đồng thời hướng 

dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

trong sắp xếp văn bản, hồ sơ khoa học, hợp lý;  Việc cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015:  đơn vị đang nghiên cứu và 

sẽ thực hiện trong thời gian tới. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 cụ thể như 

sau: 

Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

 

Đơn vị thực 

hiện 

1. Công tác 

chỉ đạo, điều 

hành  

1.1. Xây dựng kế hoạch CCHC 
Tháng  

1/ 2020 

Văn phòng sở 

chủ trì phối hợp 

với các phòng 

liên quan 

1.2. Xây dựng các báo cáo CCHC Hàng quý 
Văn phòng Sở 

1.3. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên 

truyền CCHC (hội nghị, giao ban, 

trang thông tin điện tử...) 

Thường 

xuyên 

Văn phòng sở 

chủ trì phối hợp 

với các phòng 

liên quan 

1.4. Khuyến khích đăng ký các 

sáng kiến trong thực hiện CCHC 

Tháng 

1/2020 

5/5 đơn vị thuộc 

sở 

2. Xây dựng 

và tổ chức 

thực hiện 

văn bản 

QPPL 

2.1. Thực hiện các hoạt động theo 

dõi thi hành pháp luật (xây dựng 

kế hoạch, tổ chức đánh giá, rà soát, 

kiểm tra) 

Trong năm 

Văn phòng sở 

chủ trì phối hợp 

với các phòng 

liên quan 

2.2. Thực hiện rà soát văn bản 

QPPL 
Trong năm 

Văn phòng sở 

chủ trì phối hợp 

với các phòng 

liên quan 

2.3. Thực hiện kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật 
Trong năm 

Các phòng chức 

năng  

3. Cải cách 

thủ tục hành 

chính  

3.1. Xây dựng kế kiểm soát, rà 

soát, đánh giá TTHC 

Tháng 

1/2020 

Văn phòng Sở 

3.2. Rà soát đưa ra các phương án 

đơn giản hóa TTHC 

Tháng  

1-6/2020 

Văn phòng sở 

chủ trì phối hợp 

với các phòng 

liên quan 



-24- 

- B.c tk CCHC nam 2019 

Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

 

Đơn vị thực 

hiện 

3.3. Công bố, công khai TTHC 
Thường 

xuyên  

Văn phòng Sở 

3.4. Tiếp nhận và giải quyết các 

TTHC theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông 

Thường 

xuyên  

Văn phòng sở 

chủ trì phối hợp 

với các phòng 

liên quan 

4. Cải cách 

tổ chức bộ 

máy hành 

chính  

4.1. Sắp xếp các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc 

Thường 

xuyên  

Văn phòng Sở 

chủ trì 

4.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các phòng chuyên môn và đơn 

vị trực thuộc 

Thường 

xuyên  

Văn phòng Sở 

chủ trì 

4.3. Thực hiện quy định về cơ cấu 

số lượng lãnh đạo cấp phòng và 

tương đương 

Thường 

xuyên  

Văn phòng Sở 

chủ trì 

5. Xây dựng 

và nâng cao 

chất lượng 

đội ngũ cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, 

viên chức theo vị trí việc làm 

Thường 

xuyên  

Văn phòng Sở 

chủ trì 

5.2. Thực hiện quy định về sử dụng 

biên chế, tuyển dụng và thăng hạng 

viên chức 

Thường 

xuyên  

Văn phòng Sở 

chủ trì 

5.3. Thực hiện quy định về bổ nhiệm 

vị trí lãnh đạo các phòng, ban và 

tương đương 

Khi có KH 

Văn phòng Sở 

chủ trì 

5.4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 

Văn phòng Sở 

chủ trì phối với 

các phòng, đơn 

vị trực thuộc 

6. Cải cách 

tài chính 

công 

6.1. Xây dựng quy chế chi tiêu nội 

bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản 

công 

Tháng 

1/2020 

Văn phòng Sở 

chủ trì phối với 

các phòng, đơn 

vị trực thuộc 

6.2. Tiết kiệm kinh phí, tăng thu 

nhập cho công chức, viên chức và 

người lao động 

Trong năm 

Văn phòng Sở 

chủ trì phối với 

các phòng, đơn 

vị trực thuộc 

6.3. Thực hiện công khai tài chính 

tại cơ quan và các đơn vị trực 

thuộc 

Thường 

xuyên 

Văn phòng Sở 

chủ trì phối với 

các phòng, đơn 

vị trực thuộc 

7. Hiện đại 

hóa hành 

7.1. Ban hành kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin 

Tháng 

10/2020 

Văn phòng Sở 

chủ trì 
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Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 

 

Đơn vị thực 

hiện 

chính 7.2. Ban hành các văn bản chỉ đạo 

hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin tại đơn vị 

Trong năm 

Văn phòng Sở 

chủ trì 

7.3. Thực hiện việc tiếp nhận và trả 

kết quả theo DVCTT mức độ 3, 4 

tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công  

Thường 

xuyên 

Văn phòng Sở 

chủ trì phối hợp 

với các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc 

7.4. Công bố hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 tại đơn vị 

Trong năm 

Văn phòng Sở 

chủ trì phối hợp 

với các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc 

7.5. Tổ chức đánh giá nội bộ,duy 

trì hệ thống ISO theo quy định 
Trong năm 

Văn phòng Sở 

chủ trì phối hợp 

với các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI TỈNH 

 Điều chỉnh chỉ tiêu đánh giá chính quyền điện tử khi chấm điểm chỉ số cải 

cách hành chính về tỷ lệ hồ sơ thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu 

chính công ích. Do chưa phù hợp với thực tế của từng sở, ngành. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ; 

- Ban GĐ Sở; 

- Các phòng CN, đơn vị SN; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đồng Phúc Hình 
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