
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Kính gửi: Các phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 
 

Ngày 12/5/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị 

thực hiện việc phân tích đánh giá giải pháp khắc phục chỉ số cải cách hành chính 

năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo. Để đẩy mạnh thực 

hiện công tác CCHC, Lãnh đạo Sở yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Bám sát nội dung Kế hoạch số 40/KH-SLĐTBXH ngày 16/12/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ động tham mưu các nội dung có liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; đề 

cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, trong triển khai 

công tác cải cách hành chính; kịp thời tham mưu xử lý phản ánh kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức khi được giao nhiệm vụ. 

2. Thường xuyên tuyên truyền về CCHC đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ 

CCHC, đồng thời tham mưu và đề xuất các giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả 

giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý, điều hành. 

3. Mỗi phòng nghiệp vụ, đơn vị chủ động đề xuất ít nhất 01 sáng kiến hoặc 

giải pháp mới trong công tác CCHC được cơ quan có thẩm quyền công nhận; nhân 

rộng các sáng kiến, giải pháp mới đã được thí điểm có hiệu quả phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

4. Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong tiếp nhận và 

trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trong đó, tập trung ở các 

lĩnh vực có nhiều thủ tục phát sinh như: lĩnh vực lao động, việc làm; lĩnh vực dạy 

nghề; lĩnh vực người có công; lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo đạt tỷ lệ tối 

thiểu 50%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến có phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực 

tuyến đạt tối thiểu 20%. 

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với 

thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm PVHCC tỉnh, 

Trung tâm Dịch vụ việc làm. 

- Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 

vụ bưu chính công ích, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải tiếp xúc trực 

tiếp với cán bộ, công chức nhằm tránh những tiêu cực có thể phát sinh. 

- Không để xảy ra tình trạng phải bổ sung hồ sơ khi đã tiếp nhận hồ sơ 

TTHC; không để trễ hẹn do nguyên nhân xuất phát từ lỗi thao tác, xử lý và quản 

trị, cập nhật phần mềm. 

- Tăng cường ứng dụng phần mềm phần mềm QLVB&ĐH (iOffice-VNPT) 

trong việc xử lý văn bản đến, đảm bảo 100% văn bản gửi đi dưới dạng điện tử đều 
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được ký số và đảm bảo tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn và an toàn thông 

tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, đảm bảo yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình 

bày văn bản (trừ văn bản mật). 

- Thực hiện việc cung cấp thông tin, bài viết, các hình ảnh liên quan đến 

hoạt động của phòng, đơn vị các hoạt động khác trong lĩnh vực có liên quan một 

cách thường xuyên, kịp thời, chính xác theo Quy chế hoạt động của Cổng thông tin 

Sở và các quy định hiện hành. Đảm bảo mỗi phòng, đơn vị ít nhất có 01 tin, bài, 

ảnh/tháng gửi về Ban Biên tập của Sở. 

5. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện dịch vụ công thiết yếu đối với TTHC 

“Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”1; Phối hợp với Văn phòng thực hiện nhiệm 

vụ được giao tại Kế hoạch 25/KH-SLĐTBXH ngày 19/5/2022 về Chuyển đổi số 

ngành Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2022; kết hợp hiệu quả giữa hình 

thức làm việc trực tuyến và trực tiếp; bảo đảm cắt giảm TTHC để người dân, 

doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí. 

6. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị thực hiện 

theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở làm căn cứ 

đánh giá bình xét thi đua khen thưởng cuối năm. 

Trên đây là một số nội dung cần tập trung thực hiện nhằm đẩy mạnh công 

tác CCHC năm 2022 của toàn ngành, Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở chủ động triển khai, tổ chức thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Vũ Kim Danh 

 

                                                 
1 Văn bản Số: 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
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