
TT
Các nhiệm vụ trọng tâm

theo kế hoạch

Kết quả đạt được cụ thể 

theo Kế hoạch CCHC năm
Chủ trì Phối hợp

Thời gian 

hoàn thành 

nhiệm vụ 

Đánh giá tiến 

độ thực hiện 

(Đúng tiến 

độ/không 

đúng tiến độ)

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành  

(tính theo 

lĩnh vực)

Kinh 

phí thực 

hiện

(triệu  

VNĐ)

Tài liệu kiểm chứng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I

1
Công tác chỉ đạo, điều hành 

CCHC

1.1

Thực hiện tự kiểm tra công tác 

CCHC 06 tháng đầu năm, chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, 

tổng hợp báo cáo gửi Sở Nội vụ

Đã thực hiện tự kiểm tra tại 

Văn phòng Sở và các đơn vị 

trực thuộc

Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

Tháng 

06/2020
Đúng tiến độ 100% 0 Báo cáo số …

1.2

Chỉ đạo các phòng Sở, các đơn vị 

trực thuộc khắc phục các tồn tại, 

hạn chế về CCHC; chỉ đạo triển 

khai các nhiệm vụ trọng tâm về 

công tác CCHC

Ban hành Công văn chỉ đạo Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

Tháng 6, 

7/2020
Đúng tiến độ 100% 0

Công văn số 

1394/SLĐTBXH-VP 

ngày 22/6/2020; CV 

số 1595/SLĐTBXH-

VP ngày 13/7/2020

1.3

Tổ chức tổng kết  kết 10 năm 

thực hiện chương trình tổng thể 

CCHC nhà nước giai đoạn 2011-

2020 

Kế hoạch, nội dung, chương 

trình
Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

Tháng 7 Đúng tiến độ 100% 0
Hội nghị tổng kết 

ngày 05/7/2020
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1.5

Tuyên truyền kết quả CCHC năm 

2019, nhiệm vụ năm 2020, tuyên 

truyền kết quả CCHC 10 năm 

(2011-2020)

Thực hiện thường xuyên Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

Tháng 

6,7,8,9/2020
Đúng tiến độ 100% 0

Tuyên truyền qua việc 

gửi văn bản qua hệ 

thống T-D office, 

đăng trên website

2
Xây dựng và tổ chức thực hiện 

văn bản QPPL

2.1

Rà soát các văn bản QPPL của 

Trung ương, xác định nội dung 

giao quy định chi tiết 

Triển khai rà soát Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

Tháng 7/2020 Đúng tiến độ 100% 0 Công văn góp ý 

2.2
Báo cáo chi phí tuân thủ pháp 

luật gửi Sở Tư pháp
Đã thực hiện báo cáo Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

Tháng 4,5,6 Đúng tiến độ 100% 0

Kế hoạch  153/KH-

UBND ngày 

24/4/2020, CV 

886/SLĐTBXH-VP 

ngày 29/4/2020

2.3 Chỉ đạo tham mưu văn bản QPPL
Yêu cầu phòng chuyên môn 

tham mưu văn bản
Văn phòng

Phòng Lao 

động - Việc 

làm

Tháng 8/2020 Đúng tiến độ 100% 0

Công văn số 

1820/SLĐTBXH-VP 

ngày 11/8/2020

2.3
Rà soát, sửa đổi các quy chế  phù 

hợp với các văn bản QPPL mới
Quy chế Văn phòng

Các phòng 

chuyên môn
Tháng 8/2020 Đúng tiến độ 100% 0

Quyết định số 

7142/QĐ-SLĐTBXH 

ngày 28/8/2020 ban 

hành Quy chế Văn thư 

lưu trữ 

2.4

Nghiên cứu, góp ý các dự thảo 

văn bản QPPL do UBND tỉnh, Bộ 

ngành và các đơn vị gửi đến xin ý 

kiến

Thực hiện thường xuyên khi 

có yêu cầu
Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

Tháng 

6,7,8,9/2020
Đúng tiến độ 100% 0 Công văn góp ý

3 Cải cách thủ tục hành chính  

3.1

Thực hiện rà soát, đánh giá thành 

phần hồ sơ, điều kiện thực hiện 

TTHC, tổng hợp báo cáo gửi 

UBND tỉnh

Đã thực hiện Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

tháng 7/2020 Đúng tiến độ 100%

Báo cáo số 126/BC-

SLĐTBXH ngày 

28/7/2020

3.2
Thực hiện tiếp nhận và giải quyết 

hồ sơ TTHC đúng quy định 

Tiếp nhận 4086 hồ sơ, đã 

giải quyết 3773, đúng hạn 

3771  hồ sơ (đúng hạn 

99,95%)

Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

Tháng 

6,7,8,9/2020
Đúng tiến độ 100%

Type equation here.
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3.3

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 

quy trình nội bộ thực hiện Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, cập nhật lên hệ thống cổng 

dịch vụ công

Xây dựng Dự thảo, gửi Sở 

KHCN thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt

Văn phòng Phòng LĐ-VL Tháng 7/2020 Đúng tiến độ 100%

Quyết định số 

2121/QĐ-UBND ngày 

08/7/2020

3.4
Chỉ đạo xử lý các nội dung liên 

quan đến giải quyết TTHC
Họp xử lý Văn phòng

Phòng Người 

có công
Tháng 9/2020 Đúng tiến độ 100%

Giấy mời họp số 

72/GM-SLĐTBXH 

ngày 04/9/2020

4 Cải cách tổ chức bộ máy

4.1

Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu 

UBND tỉnh phê duyệt đề án 

VTVL các đơn vị trực thuộc

7/7 đơn vị trực thuộc đã 

được phê duyệt
Văn phòng

Ccác đơn vị 

trực thuộc
Tháng 7/2020 Đúng tiến độ 100%

Các quyết định của

 UBND tỉnh về phê 

duyệt đề án VTVL

4.2

Phê duyệt số người làm việc, bản 

mô tả công việc của từng vị trí 

việc làm cho các đơn vị trực thuộc

7/7 đơn vị trực thuộc đã 

được phê duyệt
Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

Tháng 8/2020 Đúng tiến độ 100%

Các quyết định của

 Sở LĐTBXH tỉnh về 

phê duyệt số người 

làm việc và bản mô tả 

công việc

4.3

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 

01 đồng chí lãnh đạo đơn vị trực 

thuộc, phối hợp Sở Nội vụ thực 

hiện quy trình, tham mưu UBND 

tỉnh bổ nhiệm Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp nghề

Đã rà soát, ban hành quyết 

định
Văn phòng

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

Tháng 

6/2020
Đúng tiến độ 100%

Quyết định số 

7286/QĐ-SLĐTBXH, 

QĐ số 2808/QĐ-

UBND ngày 

28/8/2020

4.4

Thực hiện việc rà soát bộ máy tại 

các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo 

Trung tâm CTXH hoàn thiện tổ 

chức bộ máy 

Công văn chỉ đạo Văn phòng
Trung tâm 

CTXH

Tháng 

8/2020
Đúng tiến độ 100%

Công văn số 

1833/SLĐTBXH-VP 

ngày 06/8/2020

5

Xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức (CCVC)

5.1 Tuyển dụng, tiếp nhận công chức

- Tiếp nhận 01 công chức 

bố trí theo đúng vị trí tuyển 

dụng và đề án vị trí việc làm 

đã được phê duyệt

Văn phòng
Phòng phòng, 

chống TNXH 

Văn phòng

Tháng 7/2020 Đúng tiến độ 100%

Quyết định số 

1532/QĐ-SLĐTBXH 

ngày 06/7/2020



5.2

Rà soát công chức còn thiếu, đề 

nghị tuyển dụng hoặc thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Đề xuất thu hút 01 công 

chức 
Văn phòng Các phòng Sở

Tháng 

08/2020
Đúng tiến độ 100%

Công văn số 

1965/SLĐTBXH-VP 

ngày 25/8/2020 

5.3

Cử cán bộ công chức tham gia 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng, thi 

nâng cao trình độ 

Cử 02 cán bộ tham gia lớp 

QLNN ngạch chuyên viên 

chính, 02 cán bộ tham gia 

lớp QLNN ngạch chuyên 

viên

Văn phòng
Văn phòng, 

Phòng GDNN
Tháng 8/2020 Đúng tiến độ 100%

Các QĐ cử đi đào tạo 

bồi dưỡng: 5013 ngày 

23/6/2020, 6933 ngày 

18/8/2020, 7478 ngày 

03/9/2020, 7479 ngày 

03/9/2020

5.4

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị 

trí công tác, kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2020

Đã xây dựng kế hoạch Văn phòng Các phòng Sở
Tháng 

08/2020
Đúng tiến độ 100%

Kế hoạch số 350/KH-

UBND ngày 

06/8/2020

5.5

Nâng lương, thường xuyên nâng 

lương trước thười hạn đối với các 

đồng chí đủ điều kiện

Đã thực hiện nâng lương 

thường xuyên 01 người, 

nâng phụ cấp thâm niên 

vượt khung 01 người, nâng 

phụ cấp thâm niên nghề 01 

người

Văn phòng Các phòng Sở
Tháng 

08/2020
Đúng tiến độ 100%

Các QĐ: 6305, 6306 

ngày 29/7/2020, 6932 

ngày 18/8/2020

5.6
Nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm 

xã hội, tinh giản biên chế

Quyết định và thực hiện các 

thủ tục trình ban hành 

Quyết định nghỉ hưu đối với 

02 công chức,tinh giản theo 

Nghị định 108/NĐ-CP đối 

với 01 công chức

Văn phòng Các phòng Sở
Tháng 7, 

9/2020
Đúng tiến độ 100%

Các QĐ số: 5321 

ngày 02/7/2020, 

1994/QĐ-TU ngày 

29/6/2020. 7403 ngày 

31/8/2020

5.7
Tuyển dụng viên chức vào làm 

việc tại các đơn vị trực thuộc Sở

Xin chủ trương của UBND 

tỉnh về tổ chức tuyển dụng 

viên chức năm 2020

Văn phòng Các phòng Sở
tháng 

7,8/2020
Đúng tiến độ 100%

Tờ trình số 355/TTr-

SLĐTBXH ngày 

07/8/2020, Công văn 

số 5785/UBND-NC1 

ngày 28/8/2020 của 

UBND tỉnh

6 Cải cách tài chính công



6.1

Tổ chức thực hiện các kiến nghị 

sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

nhà nước về tài chính

Đang thực hiện
Phòng

 KH-TC

Các phòng 

thuộc Sở và 

các đơn vị trực 

thuộc

Quý II, quý III Đúng tiến độ 100% 0

Văn bản số 

1328/SLĐTBXH-

KHTC ngày 

16/6/2020; Đình chỉ 

trợ cấp 546 trường 

hợp CĐHHGT không 

đủ diều kiện hưởng 

theo Kết luận 124/KL-

TTr ngày 30/7/2020 

của Thanh tra Bộ LĐ-

TBXH

6.2
Thực hiện sử dụng kinh phí tiết 

kiệm chi TX

100% các đơn vị sử dụng 

tiết kiệm chi phí chi TX

VP Sở; 

Các đơn vị 

trực thuộc sở

Phòng KH-TC Thường xuyên Đúng tiến độ 100% 0

Thực hiện Văn bản số 

4844/UBND-TH2 

ngày 23/7/2020 của 

UBND tỉnh v/v đẩy 

mạnh thực hiện nhiệm 

vụ tài chính ngân sách 

những tháng cuối năm 

2020

6.3

Hướng dẫn sử dụng kinh phí quản 

lý hành chính trong năm theo quy 

định

Xây dựng văn bản hướng 

dẫn

Phòng

 KH-TC

Các phòng 

thuộc Sở và 

các đơn vị trực 

thuộc

Thường xuyên Đúng tiến độ 100% 0

Văn bản số 

1969/SLĐTBXH-

KHTC ngày 25/8/2020

6.4
Giảm chi trực tiếp ngân sách cho 

các đơn vị SNCL
Đang thực hiện

Các đơn vị 

trực thuộc sở
Phòng KH-TC Thường xuyên

Đang

 thực hiện
75% 0

Thực hiện Văn bản số 

4844/UBND-TH2 

ngày 23/7/2020 của 

UBND tỉnh; VB số 

2751/LĐTBXH-

KHTC ngày 

23/7/2020 của Bộ LĐ-

TBXH

6.5
Thực hiện cơ chế tự chủ tại các 

đơn vị SNCL

Đang chờ thẩm định của các 

sở, ngành liên quan

Phòng

 KH-TC

Các phòng 

thuộc Sở và 

các đơn vị trực 

thuộc

Thường xuyên
Đang 

thực hiện
50% 0

Văn bản số 1262/QĐ-

UBND ngày 02/5/2018 

của UBND tỉnh

6.6
Giảm chi trực tiếp ngân sách 

cho các đơn vị SNCL
Đang thực hiện

Các đơn vị 

trực thuộc sở
Phòng KH-TC Thường xuyên

Đang

 thực hiện
50% 0 Dự thảo kế hoạch

7 Hiện đại hóa nền hành chính



7.1
Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị 

xây dựng hệ thống ISO 9001:2015

Hướng dẫn đơn vị viết quy 

trình
Văn phòng

Trung tâm ĐD 

NCC&BTXH, 

Trung tâm 

CTXH

Tháng 

8/2020
Đúng tiến độ 100%

7.2

Đôn đốc sử dụng hộ thư công vụ 

và các văn bản điện tử trên hệ 

thống hồ sơ công việc

Cấp phát địa chỉ hộp thư 

công vụ cho tất cả cán bộ 

công chức; thực hiện giao 

dịch điện tử qua hệ thống 

hộp thư điện tử công vụ

CNTT

Các phòng Sở, 

đơn vị trực 

thuộc

tháng 6,7,8, 

9/2020
Đúng tiến độ 100%

CV số 

1443/SLĐTBXH-

CNTT ngày 25/6/2020

7.3

Triển khai công tác thống kê báo 

cáo trên phần mềm số liệu tuyển 

sinh và báo cáo tình hình tuyển 

sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19

Hướng dẫn chỉ đạo triển 

khai thực hiện

phòng 

GDNN, 

CNTT

các CSGDNN tháng 8/2020 Đúng tiến độ 100%

CV số 

1962/SLĐTBXH-

CNTT ngày 24/8/2020

7.4

Số hóa dữ liệu về giáo dục nghề 

nghiệp, sử dụng phần mềm quản 

lý giáo dục nghề nghiệp; phần 

mềm quản lý số liệu tuyển sinh

Tập huấn, hướng dẫn chỉ 

đạo triển khai thực hiện

phòng 

GDNN, 

CNTT

các CSGDNN, 

phòng 

LĐTBXH cấp 

huyện

tháng 7/2020 Đúng tiến độ 100%

Kế hoạch số 319/KH-

SLĐTBXH ngày 

17/7/2020

8

II

1

2 Tồn tại, hạn chế: Không

3 Nguyên nhân

3.1 Nguyên nhân khách quan

3.2 Nguyên nhân chủ quan

III

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tổng số nhiệm vụ hoàn thành theo Kế hoạch CCHC năm đề ra (tính tỷ lệ %): 100%

Ưu điểm: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về các nội dung của công tác cải cách hành chính, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá để từ đó tập trung chỉ đạo đạt 

hiệu quả. Công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm và thực hiện thường xuyên, quyết liệt, vai trò của người đứng đầu về CCHC được thể hiện rõ nét; văn bản ban hành 

đúng quy trình và thẩm quyền; thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỉ lệ 100%, tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và phát triển; hệ thống giao dịch một cửa, một cửa liên thông và hiện đại hoá nền hành chính tiếp 

tục được khẳng định

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không



IV

-Sở Nội vụ

- Giám đốc, Các Phó GĐ;

- Lưu: VT, VP

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI: Tiếp tục rà soát việc thực hiện các nội dung về công tác cải cách hành chính  đã được xây 

dựng từ đầu năm; Kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND tỉnh.

-Thực hiện kiểm tra CCHC tại các đơn vị trực thuộc;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy tại Trung tâm CTXH;

- Xây dựng kế hoạch CCHC những năm tiếp theo;

- Thực hiện tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc;

- Tiếp tục phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế một cửa, đảm bảo việc triển khai được thống nhất, thiết thực và hiệu quả giữa các cấp, các ngành.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ  cán bộ công chức, viên chức.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

lĩnh vực ngành quản lý.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định về việc Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà 

nước và Nghị định  Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Quy định 

về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp, đảm bảo việc triển 

khai đem lại hiệu quả thiết thực.

- Đôn đốc Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch về tài chính.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, giám sát đối với các phòng ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính gắn với 

công tác kiểm tra công vụ.

#NAME? GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trí Lạc
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