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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI      
 

Số:  507/SLĐTBXH -VP 
V/v triển khai các nhiệm vụ về CCHC  

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 3  năm 2021 

 

Kính gửi:  

      - Trưởng các phòng Sở; 

          - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở. 

 

 Thời gian qua, công tác CCHC tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

đã được BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều 

kết quả tích cực, có chuyển biến và có sự đột phá rõ nét. Nhất là kịp thời tham 

mưu hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy; các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của ngành được cụ thể hóa, sát thực tiễn. 

Nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức về 

công tác CCHC được nâng cao; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn 

bản quy phạm pháp luật được chú trọng; tỉ lệ giải quyết trước và đúng hạn các 

TTHC đạt 100%; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được xiết chặt, việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành được thực hiện có hiệu quả, 

hệ thống quản lý chất lượng ISO được chuyển đổi và áp dụng, hiện đại hóa nền 

hành chính ngày càng rõ nét hơn…Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi 

mới; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy; an sinh xã hội 

được đảm bảo, nâng cao niềm tin của Nhân dân, từng bước khẳng định diện 

mạo, dấu ấn của ngành. 

Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện CCHC ở một số phòng, đơn vị 

chưa quyết liệt, có việc còn hình thức; công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị 

có mặt còn thiếu hiệu quả; chất lượng tham mưu, chất lượng phục vụ của một bộ 

phận công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương hành chính 

có lúc, có nơi chưa nghiêm; một số nhiệm vụ được giao xử lý chậm. Việc khắc 

phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau thanh tra công vụ, kiểm tra CCHC ở 

một số phòng, đơn vị chưa triệt để, kịp thời. 

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngoài trách nhiệm của 

tập thể lãnh đạo Sở là trách nhiệm của các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị 

trực thuộc thiếu quyết tâm, thiếu chủ động; một số nội dung, nhiệm vụ của 

CCHC chưa tập trung….Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác CCHC, Giám 

đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục 

phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác 

CCHC tham mưu, bố trí nguồn lực, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

các nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ 

theo kế hoạch CCHC năm 2021 một cách đồng bộ trên 06 lĩnh vực; xây dựng 
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Kế hoạch CCHC năm 2021 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với tình hình 

thực tiễn của đơn vị, góp phần đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn ngành.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng tham mưu văn 

bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất khả thi 

của hệ thống văn bản; thường xuyên rà soát để kịp thời phát hiện các nội dung 

không phù hợp, có phương án tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản QPPL 

theo quy định. 

3. Triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng chương trình khung và 

các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

trong các chương trình hành động, kế hoạch, quyết định và các văn bản chỉ đạo, 

điều hành khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm 

bảo tỷ lệ hoàn thành 100%. 

4. Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong đó tập trung rà soát, cập nhật, 

công bố, công khai kịp thời các TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ 

sung. Thường xuyên rà soát các quy định hành chính, TTHC để kiến nghị đơn 

giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, thực hiện việc cắt giảm thời 

gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng thực hiện TTHC.  

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC, tuyệt đối không để 

xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng là người có công và thân 

nhân của họ. Rà soát, xử lý kịp thời hồ sơ chờ bổ sung và hạn chế tối đa lượng 

hồ sơ trả lại trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình 

tiếp nhận, giải quyết TTHC do để chậm, kéo dài thời gian xử lý, trả kết quả. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nghiêm 

cấm tuyệt đối việc công chức các phòng chuyên môn trực tiếp trả kết quả cho 

cho người dân và doanh nghiệp.  

5. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức các phòng 

chuyên môn và các đơn vị trực thuộc theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập. Không tham mưu, đề xuất thực hiện bổ nhiệm mới lãnh 

đạo cấp phòng, lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo các phòng khoa, trung tâm trong 

thời gian đang thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy. 

Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác tại Văn 

phòng Sở và các đơn vị trực thuộc; Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, cập nhật đầy đủ các thành 

phần hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán 

bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. Cụ thể hóa các quy định về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả và sản 

phẩm cụ thể phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, đồng thời đề 
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cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm 

việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức; gắn việc thực hiện công tác CCHC với chất lượng, hiệu 

quả giải quyết công việc chuyên môn của từng cán bộ.  

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; có 

giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 

3, 4 và tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

Duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở; mở 

rộng việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001: 2015 tại các đơn vị trực thuộc; Thường xuyên thực hiện công tác khảo sát, 

đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thông qua giải quyết TTHC (bằng hình 

thức lấy phiếu khảo sát lấy ý kiến trực tiếp) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

định kỳ hàng tháng, hàng quý. 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh, 

của Sở về công tác CCHC, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nội dung, 

hình thức tuyên truyền phải đảm bảo tính thời sự, chính xác và phù hợp với từng 

đối tượng, địa bàn. 

8. Tăng cường thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, công 

bố công khai trên cổng thông tin điện tử của của ngành và của các đơn vị theo 

quy định. Giao bộ phận công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng đôn đốc, 

theo dõi, báo cáo Giám đốc, xử lý kịp thời các đơn vị, cá nhân thực hiện không 

nghiêm túc nội dung này. 

9. Đối với các phòng, bộ phận chuyên môn tham mưu công tác CCHC của 

Sở (Văn phòng, phòng Kế hoạch – Tài chính, Công nghệ thông tin): Căn cứ vào 

các tiêu chí bị trừ điểm theo tổng hợp của đoàn thẩm định, tham mưu các giải 

pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, gửi Giám đốc Sở 

(qua Văn phòng) trước ngày 25/3/2021 (theo Phụ lục 01 gửi kèm). 

Kết quả, hiệu quả CCHC tiếp tục được xác định là một trong những tiêu chí 

quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đánh giá công 

chức, đảng viên hàng năm, nhất là đối với trưởng, phó phòng, thủ trưởng đơn vị. 

Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng với kiểm tra, giám 

sát của chuyên môn để tạo sự đồng bộ, thống nhất về mặt chỉ đạo, quản lý. 

Giao Công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp đôn đốc, theo dõi, giám sát việc 

thực hiện; Văn phòng tổng hợp, báo cáo Giám đốc và các cơ quan theo quy định./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;                              
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2008-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-903942.aspx
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Phụ lục 01 

Giải pháp khắc phục trong năm 2021 đối với  

các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt 

thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2020  

(Kèm theo Công văn số …../SLĐTBXH-VP ngày …./3/2021 của 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

TT 

Các tồn tại, hạn chế 

trong công tác CCHC, 

các tiêu chí bị trừ điểm 

Tham mưu giải 

pháp khắc phục cụ 

thể 

Thời hạn hoàn 

thành 

(tháng…/2021) 

Ghi 

chú 

1     

2    
 

3    
 

4 …..    

5… ……    
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