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Sở Lao động - TB và XH đã nhận được Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 

06/4/2020 về tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây 

dựng phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. Sau khi 

nghiên cứu Sở Lao động - TB và XH báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cải cách 

hành chính giai đoạn 2021-2030như sau: 

I. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền cải cách hành chính  

Sở Lao động - TB và XH đã phân công 01 lãnh đạo phụ trách và 01 công 

chức làm đầu mối công tác cải cách hành chính của đơn vị. 

Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; và Kế 

hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/03/2012 về cải cách hành chính tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2011 – 2015, Sở Lao động - TB và XH đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, cụ thể như sau: 

Hàng năm ban hành các kế hoạch cụ thể triển khai trong từng lĩnh vực cải 

cách hành chính như: Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền, kiểm 

tra cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính... Công tác sơ kết, 

tổng kết công tác cải cách hành chính được thường xuyên, nghiêm túc nhằm đánh 

giá khách quan, đúng thực chất kết quả thực hiện, rút ra những bài học kinh 

nghiệm để chỉ đạo cho phù hợp với nhiệm vụ từng năm, cụ thể như sau:   

Kế hoạch số 945/KH-SLĐTBXH ngày 19/8/2016 về cải cách hành chính 

giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 108/KH-SLĐTBXH ngày 02/02/2015 về thực 

hiện công tác cải cách hành chính năm 2015; Kế hoạch số 169/KH-SLĐTBXH 

ngày 27/02/2015 về truyền thông về công tác cải cách hành chính năm 2015; Kế 

hoạch số 61/KH-SLĐTBXH ngày 21/01/2015 về kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2015; Kế hoạch số 27/KH-SLĐTBXH ngày 17/01/2015 về cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Kế hoạch số 357/KH-

SLĐTBXH ngày 09/4/2015 rà soát văn bản chuyên đề cải cách hành chính; Kế 

hoạch số 07/KH-SLĐTBXH ngày 04/01/2016 về thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2016; Kế hoạch số 08/KH-SLĐTBXH ngày 04/01/2016 về kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2016; Kế hoạch số 66/KH-SLĐTBXH ngày 16/01/2017 
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về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017; Kế hoạch số 214/KH-

SLĐTBXH ngày 28/02/2017 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017; Kế 

hoạch số 107/KH-SLĐTBXH ngày 06/02/2017 về kiểm tra công tác cải cách hành 

chính và hoạt động công vụ năm 2017; Kế hoạch số 50/KH-SLĐTBXH ngày 

11/01/2017 kiểm soát thủ tục hành chính hành chính năm 2017; Kế hoạch số 

1260/KH-SLĐTBXH ngày 06/9/2017 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3 và 4 năm 2017; Kế hoạch số 104/KH-SLĐTBXH ngày 19/01/2018 về thực 

hiện công tác cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số 167/KH-SLĐTBXH 

ngày 02/02/2017 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số 

170/KH-SLĐTBXH ngày 05/02/2018 về kiểm tra công tác cải cách hành chính 

năm 2018; Kế hoạch số 11/KH-SLĐTBXH ngày 04/01/2018 kiểm soát thủ tục 

hành chính hành chính năm 2018; Kế hoạch số 1471/KH-SLĐTBXH ngày 

17/10/2017 về Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018. Kế hoạch số 156/KH-

SLĐTBXH ngày 30/01/2018 về Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động TB và XH năm 2018; 

Kế hoạch số 35/KH-SLĐTBXH ngày 08/01/2019 về thực hiện công tác cải cách 

hành chính năm 2019; Kế hoạch số 117/KH-SLĐTBXH ngày 25/01/2019 tuyên 

truyền về cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 177/KH-SLĐTBXH ngày 

21/02/2019 về kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 

2019; Kế hoạch số 38/KH-SLĐTBXH ngày 09/10/2019 về Kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật của Sở Lao động TB và XH năm 2019; Kế hoạch số 

181/KH-SLĐTBXH ngày 21/02/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao 

động TB và XH năm 2019; Kế hoạch số 381/KH-SLĐTBXH ngày 01/4/2019 về  

đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động TB và XH 

năm 2019; Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 06/01/2020 về thực hiện công 

tác cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-SLĐTBXH ngày 

06/01/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động TB và XH năm 

2020; Kế hoạch số 07/KH-SLĐTBXH ngày 01/02/2020 tuyên truyền về cải cách 

hành chính năm 2020; Kế hoạch số 12/KH-SLĐTBXH ngày 20/02/2020 về kiểm 

tra công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2020; Kế hoạch số 

11/KH-SLĐTBXH ngày 13/02/2020 rà soát đánh giá thủ tục hành chính của Sở 

Lao động TB và XH năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-SLĐTBXH ngày 10/01/2020 

về xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động TB và XH năm 2020. 

- Triển khai đề án cải cách chế độ công chức, công vụ theo chỉ đạo của 

Trung ương và của UBND tỉnh. 

2. Về cải cách thể chế 

a. Công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
 

Giai đoạn 2011-2020 đã tham mưu ban hành 05 Nghị quyết, 10 Quyết định, 

cụ thể như sau: 

- Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND Quy định 

tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng và 

các chức danh tương đương các đơn vị trực thuộc Sở Lao động TB và XH; 
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Trưởng phòng, phó trưởng phòng Lao động TB và XH thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. (đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019) 

- Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh về 

việc Quy định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ chi phí học nghề cho lao 

động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. (đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 

14/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

 - Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND về việc 

ban hành Quy định tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và 

người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

  - Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND về việc 

ban hành Quy chế Quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

  - Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Ban 

hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động trong việc giải 

quyết các vấn đề về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

 - Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh 

Tuyên quang về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức viên chức và 

người lao động làm việc tại Trung tâm - chữa bệnh -  giáo dục - lao động xã hội 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự 

nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 - Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về việc quy định danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ 

đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 - Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị 

xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 - Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh quy 

định mức thu lệ phí cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài làm việc trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người 

cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 
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- Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh, Quy 

định số lượng cán bộ và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện 

ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 về quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Lao động 

TB và XH; Trưởng, phó trưởng Phòng Lao động TB và XH thuộc UBND cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh, Quy 

định số lượng cán bộ và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện 

ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Năm 2020 được giao chủ trì 01 văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết 

định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 ban hành quy chế phối hợp liên 

ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

b. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật  

Hằng năm Ban hành Kế hoạch về Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật của Sở Lao động TB và XH và báo cáo kết quả công tác rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật theo quy định. 

c. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Hằng năm ban hành kế hoạch về công tác theo dõi thi hành pháp luật và báo 

cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy định. 

3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

 3.1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tiến hành quyết liệt theo chỉ 

đạo của Chính phủ, UBND tỉnh. Chế độ đối với chuyên viên làm công tác đầu mối 

về cải cách hành chính được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị quyết số 

09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số giải pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng 

thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính Sở Lao động TB và 

XH đã có công văn số 50/SLĐTBXH-PC, ngày 19 tháng 01 năm 2015 về chấn 

chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn 

bản khi thực hiện thủ tục hành chính trong ngành Lao động TB và XH trên địa bàn 

tỉnh.  

Hằng năm ban hành Kế hoạch về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật và thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động TB và XH và 

báo cáo, cụ thể như sau: báo cáo  số 1049/BC-SLĐTBXH ngày 16/8/2018 về kết 
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quả rà soát đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC năm 2018. Qua đó đã đề xuất 

giảm thời gian thực hiện 02 TTHC từ 05 ngày xuống còn 03 ngày (Lĩnh vực lao 

động việc làm), đề xuất bãi bỏ 04 loại giấy tờ trong việc thực hiện thủ tục hành 

chính (Lĩnh vực bảo trợ xã hội); đã được UBND tỉnh thông qua tại quyết định số 

1040/QĐ-HĐND ngày 14/9/2018. 

Báo cáo số 955/SLĐTBXH-PC ngày 30/7/2019 về kết quả rà soát, đề xuất 

phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó đề xuất bãi bỏ 02 TTHC mỗi 

thủ tục bãi bỏ từ 02 bộ sơ xuống còn 01 bộ hồ sơ, 01 TTHC đề nghị quy định rõ 

thời gian giải quyết ở từng cấp, từng đơn vị. Đã được UBND tỉnh thông qua tại 

Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 10/9/2019. 

3.2. Thực hiện việc trình, công bố TTHC 

Giai đoạn 2011 - 2015 đã trình UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính 

gồm 144 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở. Tham mưu 

cho UBND tỉnh ban hành quyết định công bố việc sửa đổi, bổ sung, sau ba lần sửa 

đổi bổ sung đã:  bãi bỏ 65 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 39 thủ tục, thay thế 23 thủ tục 

và ban hành mới 15 thủ tục.  

Từ 2016 đến hết tháng 12/2019 đã trình UBND tỉnh 08 Quyết định công bố 

thủ tục hành chính theo quy định: Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 

29/10/2016; Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 28/12/2017; Quyết định số 

848/QĐ-UBND ngày 29/7/2019; Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 16/01/2018; 

Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 22/5/2018; Quyết định số 859/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2019; Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23/10/2019; Quyết định số 

1295/QĐ-UBND ngày 14/11/2019. 

Trình UBND tỉnh ra quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 29/7/2017 về việc 

công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động - TB và XH Tuyên Quang.(99 thủ tục hành chính thực 

hiện và 02 thủ tục không thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích);  

Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc công bố Danh mục 

TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa; Danh mục 

TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Lao động - TB và XH Tuyên Quang; Quyết định số 277/QĐ-

UBND ngày 28/3/2019 về việc công bố 159 Quy trình nội bộ, liên thông  trong giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang. 

 

 4. Về thực hiện cơ chế một cửa 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-

LĐTBXH ngày 13/11/2018 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 207/QĐ-
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LĐTBXH ngày 13/11/2018 về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang;  

Tại Bộ phận một cửa đã tiến hành niêm yết công khai các quy định, thủ tục 

hành chính; và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý 

hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan; cá nhân, tổ chức 

khi đến giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa được đón tiếp và hướng dẫn chu 

đáo, lịch sự, chuyên nghiệp, hiện đại. Bộ phận một cửa cũng có trách nhiệm tiếp 

nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và lãnh đạo quyết định hoặc chuyển đến cơ quan 

chức năng giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng chuyên 

môn thực hiện giải quyết đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân theo đúng thời gian quy định, đồng thời niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị của công dân về thủ tục hành chính, niêm yết Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015... 

Giai đoạn 2011 - 2020 đã tiếp nhận và giải quyết 101.629 hồ sơ đề nghị giải 

quyết chế độ.  

5. Cải cách tổ chức bộ máy  

Thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ 

quan hành chính nhà nước Sở Lao động - TB và XH đã xây dựng và trình UBND 

tỉnh đề án kiện toàn cơ cấu, tổ chức của Sở Lao động xã hội: 

- Kế hoạch số 789/KH-SLĐTBXH, ngày 19/7/2016 về tinh giản biên chế 

giai đoạn 2015-2021.  

- Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở lao 

động TB và XH; 

- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số 

lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động TB và 

XH; 

- Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc và trực thuộc Sở Lao động TB và XH; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động TB và XH thuộc UBND các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

- Đề án Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề 

án Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng 

người làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội.  

6. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức 

a) Công tác tuyển dụng công chức  
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2011 đến 2014 Sở Lao động TB và XH  đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 
thi tuyển công chức, kết quả, đã tuyển dụng được 08 công chức, viên chức, bổ 
nhiệm 15 cán bộ, luân chuyển 05 công chức. 

 Từ 2015 đến nay đã tiếp nhận 03 đồng chí lãnh đạo : 01 giám đốc Sở: 02 

phó giám đốc Sở, tuyển dụng 03 viên chức tại Cơ sở cai nghiện ma túy. 

b) Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

 Từ năm 2011 đến 2014 Sở Lao động TB và XH  đã cử 11 lượt cán bộ, công 
chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị (cao cấp 3, trung cấp 09) 
chuyên môn (sau đại học 02; đại học:  10); quản lý nhà nước: Chuyên viên cao 
cấp 03, chuyên viên chính 08, chuyên viên 18; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà 
nước, kỹ năng tác nghiệp hành chính và đạo đức công vụ, kỹ năng quản lý cho cán 
bộ lãnh đạo cấp phòng, kiến thức An ninh quốc phòng, công tác dân vận, cán bộ 
đoàn, hội phụ nữ, thanh niên,.... phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thi tuyển công 
chức, kết quả, đã tuyển dụng được 08 công chức, viên chức, bổ nhiệm 15 cán bộ, 
luân chuyển 05 công chức. 

Từ 2015 đến đã tham mưu cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở rà soát quy hoạch cán 

bộ hàng năm và từng giai đoạn; tham mưu công tác điều động, bổ nhiệm các chức 

danh lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cho 04 đồng 

chí; cử đi học Trung cấp LLCT 04 đồng chí; CCLLCT 04 đồng chí;  bồi dưỡng 

QLNN Chuyên viên chính 07 đồng chí; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 04 

đồng chí;  
 

7. Cải cách tài chính công. 

- Thực hiện tiết kiệm chi 10% trong sử dụng nguồn kinh phí chi thường 

xuyên tại đơn vị theo chỉ đạo của tỉnh. 

 - Thường xuyên giám sát việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính và thực 

hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công, công khai minh bạch 

các khoản chi tại đơn vị. 
 

8. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

8.1 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan 

          Hằng năm ban Kế hoạch về Ứng dụng công nghệ thông tin của Sở 

 Xây dựng và đưa vào sử dụng trang thông tin điện tử có tên miền: 

soldtbxh.tuyenquang.gov.vn. và ra Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang 

thông tin điện tử Sở Lao động - TB và XH Tuyên Quang.  Tiếp tục triển khai có 

hiệu quả phần mềm quản lý và điều hành văn bản. 

 Sở Lao động -TB và XH đã đưa 49 thủ tục hành chính vào thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 01 thủ tục hành chính mức độ 4. Ban hành văn bản 

số 209/SLĐTBXH ngày 28/02/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ. 

 Ban hành Quyết định số 24/QĐ-LĐTBXH ngày 19/02/2019 về việc ban 

hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Sở Lao động -
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TB và XH tỉnh Tuyên Quang. 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Lao 

động TB và XH đã được cấp hòm thư công vụ. 

 Ngoài ra Sở Lao động -TB và XH còn tích cực triển khai các phần mềm 

khác như: Quản lý tài chính, quản lý hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, quản lý 

hồ sơ người có công và đặc biệt là phần mềm Quản lý và chi trả trợ cấp người có 

công giúp việc chi trả được nhanh chóng, kịp thời, chính xác, giúp lãnh đạo nắm 

chắc số liệu qua đó giúp cho việc hoạch định các chính sách của ngành về người 

có công với cách mạng một cách hiệu quả nhất. 

        8.2 Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và mở rộng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Sở Lao động -TB và XH đã ban hành Quyết 

định số 203/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/11/2018 về việc kiện toàn ban chỉ đạo ISO, 

Kế hoạch số 1505/KH-SLĐTBXH ngày 09/11/2018 về chuyển đổi, xây dựng hệ 

thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Quyết định số 315/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2019 về việc công bố Hệ 

thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

Quyết định số 296/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2019 về việc ban hành và áp dụng 

hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015. 

9. Công tác thanh tra, kiểm tra và trả lời đơn thư 

Công tác thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính được chú trọng thực 

hiện, đã tiến hành nhiều đợt thanh tra, kiểm tra tại các phòng chuyên môn, bộ 

phận một cửa, tăng cường thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cơ quan và trong phạm 

vi quản lý. Các nội dung thanh tra tập trung vào thanh tra chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan, đơn vị, chức trách công vụ của công chức, giải quyết thủ tục hành 

chính trong các lĩnh vực: Trợ cấp đối với người có công, Bảo trợ xã hội, đào tạo 

nghề,... Qua hoạt động thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính đã phát 

hiện những trường hợp thực hiện không đúng quy định, làm rõ trách nhiệm các cá 

nhân có liên quan, đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý, chấn chỉnh những sai sót 

nhằm thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền theo pháp luật quy định. 

Công tác tiếp công dân 

 Bộ phận tiếp dân của Sở đã tiếp hàng trăm lượt công dân đến hỏi, đề nghị về chế 

độ chính sách thuộc lĩnh vực người có công với cách mạng, xã hội; sau khi được cán bộ 

tiếp dân trả lời, giải thích về các chế độ, chính sách có liên quan các đối tượng nhất trí 

với việc giải quyết theo quy định.  

II. Đánh giá chung 

1. Những mặt làm được 

Cơ chế một cửa thực hiện ở cơ quan, đã quan tâm kiện toàn Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của đơn vị; điều chỉnh bổ sung quy chế phối hợp giữa các 
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phòng chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải thiện chất 

lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.  

- Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức đã được chú trọng thực hiện.  

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được quan tâm thực hiện và có 

chuyển biến. Phần mềm quản lý và điều hành văn bản, phần mềm một cửa điện tử 

hiện đại được áp dụng bước đầu góp phần rút ngắn thời gian, chi phí giải quyết 

thủ tục hành chính cho người dân nói chung và người có công với cách mạng nói 

riêng.  

- Công tác thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính được cấp ủy, 

chính quyền chỉ đạo triển khai quyết liệt. Công tác tuyên truyền cải cách hành 

chính được chú trọng thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú. 

2. Những tồn tại, hạn chế  

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên công tác cải cách 

hành chính vẫn còn một số tồn tại như: 

Phần mềm một cửa điện tử đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thiện xong 

các quy trình liên thông nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả việc 

thực hiện cải cách thủ tục hành chính. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, trong thời gian tới cần tập 

trung các nhiệm vụ sau: 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của Thủ trưởng 

đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; 

gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng; áp dụng các 

giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả thực hiện nhất là cải cách thủ tục hành 

chính.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung những thủ 

tục hành chính đã được công bố, nhất là ở những lĩnh vực như chế độ đối với 

người có công, chế độ bảo trợ xã hội; cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, 

gây lãng phí; đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và cắt giảm chi phí thực hiện thủ 

tục hành chính cho người dân. Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính trên phần 

mềm một cửa điện tử và cổng thông tin của tỉnh được đưa lên mức độ 3 và 4. 

3. Tiếp tục duy trì thực hiện và làm tốt tại bộ phận một cửa, một cửa điện tử 

4. Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong cơ quan. 

5. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính tại 

phòng chuyên môn, phòng Lao động TB và XH huyện, thành phố; thực hiện công 

tác thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính thường xuyên trong nội bộ để kịp thời 
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đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện chưa đúng, chưa tích cực nhiệm vụ cải 

cách hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

 

Trên đây là báo cáo tra công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011- 2020 của Sở Lao động TB và XH./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT-VP (Tân). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Thị Thanh Bình 
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