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 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 VÀ XÃ HỘI  
   

 Số:           /SLĐTBXH-VP Bình Định, ngày      tháng      năm 2021 
V/v tình hình thực hiện nâng cao Chỉ số cải 

cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục 

vụ hành chính của tỉnh 

  

   

 Kính gửi:    Sở Nội vụ 

   

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Công 

văn số 4334/UBND-KSTT ngày 20/7/2021 về việc nâng cao Chỉ số cải cách 

hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh; theo nội 

dung tại Mục III, Báo cáo số 74/BC-SNV ngày 14/7/2021 của Sở  Nội vụ về 

kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội triển khai việc khắc phục những tồn tại, hạn 

chế trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác cải cách hành chính (CCHC) 

như sau: 

1. Các nhiệm vụ cải cách hành chính chƣa thực hiện đầy đủ theo Kế 

hoạch đã đề ra; thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính chƣa nghiêm 

túc; các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính còn ít 

-  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành và triển khai thực 

hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; trong đó, có đầy đủ các nội dung  

cần thực hiện về cải cách hành chính theo quy định và giao nhiệm vụ, kết quả  

sản phẩm thực hiện, thời gian hoàn thành cụ thể cho từng nhiệm vụ. Đến nay,  

khoảng 80% các nhiệm vụ đã được hoàn thành trước, đúng thời hạn và đảm bảo 

mục tiêu, yêu cầu chất lượng đề ra theo Kế  hoạch của Sở. Đồng thời, Sở đã ban 

hành Kế hoạch tuyền truyền, phổ biến công tác cải cách hành chính; Kế hoạch rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật; làm cơ sở để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 

cải cách hành chính của Sở. Trong thời gian đến, tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ còn lại theo Kế hoạch, đảm bảo thực hiện hoàn thành 100% 

Kế hoạch của Sở đã đề ra. 

-  Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về công tác cải cách hành 

chính nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn theo quy định. 

- Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền với nội dung, hình thức như: Thông qua các buổi họp, hội nghị, 

đưa tin tức trên Trang thông tin điện tử của Sở; thông tin, tuyên truyền cho các 

tổ chức, cá nhân về quy định, quy chế, quy trình giải quyết các thủ tục hành 
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chính trên lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội; tuyên truyền công tác 

thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính đối với các lĩnh vực của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chi 

trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua cơ quan 

Bưu điện và thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách 

mạng qua hệ thống Bưu điện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đối tượng xã hội, 

người có công với cách mạng được tiếp cận, sử dụng và được chi trả trợ cấp 

thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời.  

2. Chƣa thƣờng xuyên rà soát, xử lý các bất cập, vƣớng mắc trong tổ 

chức thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của tỉnh 

Thường xuyên duy trì công tác rà soát các văn bản pháp quy liên quan lĩnh 

vực quản lý của ngành, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo quy 

định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tám tháng đầu 

năm 2021, đề nghị xây dựng 04 văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh: 

- Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 Quy định mức tự 

nguyện đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người khuyết tật có 

nhu cầu vào sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội;  

- Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 ban hành Quy định 

mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 ban hành chính sách 

hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và 

một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 ban hành chính sách 

hỗ trợ cho vay đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

Trong thời gian đến, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách 

về lĩnh vực lao động - người có công và xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng 

công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3.  Chƣa thƣờng xuyên rà soát, cập nhật các TTHC trên Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh và trên website các cơ quan, đơn vị; kết quả giải quyết TTHC 

bị trễ hẹn còn cao đối với cấp huyện 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên rà soát và cập nhật 

đồng bộ các TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và trên website Sở.   

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở đã tiếp nhận từ ngày 

01/01/2021 đến 24/8/2021 là 2.431 hồ sơ. Đã tham mưu giải quyết 2.401 hồ sơ 

(trong đó có 2.401 hồ sơ giải quyết trước thời hạn, đạt 100%); đang giải quyết 

30 hồ sơ chưa đến thời hạn; không có hồ sơ trễ hạn. 
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4. Một số phòng chuyên môn trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 

cơ quan chuyên môn cấp huyện còn cơ cấu chƣa hợp lý, số lƣợng công chức 

giữ chức vụ lãnh đạo quản lý nhiều hơn số lƣợng công chức không giữ chức 

vụ lãnh đạo quản lý; công tác khắc phục các tồn tại, hạn chế sau thanh tra, 

kiểm tra về phân cấp chƣa đƣợc quan tâm theo dõi 

Trong thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển công 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Quy chế bổ nhiệm bổ nhiệm 

lại, điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã được 

Giám đốc Sở phê duyệt; công chức, viên chức được bổ nhiệm phải có trong 

Danh sách quy hoạch vào chức vụ lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; người được bổ nhiệm phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 

định về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; về chuyên môn, nghiệp vụ; tuổi 

đời... ; bổ nhiệm cấp phó không vượt số lượng theo quy định. 

5. Một số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh chƣa hoàn thành 

việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc 

làm; vẫn còn cán bộ, công chức cấp xã chƣa đạt chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ theo quy định 

Ngày 05/06/2020, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 2196/QĐ-UBND 

Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc 

làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định 

Ngày 20/8/2021, Sở trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục vị trí việc làm; 

Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm tại 05 đơn vị sự nghiệp 

công lập còn lại trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Bình Định, Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có 

công, Cơ sở Cai nghiện ma túy, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, 

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn) theo Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

6. Một số cơ quan, đơn vị  quản lý, sử  dụng tài chính ngân sách chƣa 

đúng theo quy định 

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ 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 hành chính nhà nước, Sở đã triển khai Đề án về tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính và biên chế tại Khối Văn phòng Sở. Bên cạnh đó, hiện nay có 

6/6 (100%) đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã thực hiện quyền tự chủ, quyền tự 

chịu trách nhiệm theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 

sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.  

Khối Văn phòng Sở và 06 đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, theo dõi, quản lý việc thực 
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hiện chế độ tự chủ kinh phí được đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, 

tăng thu nhập cho viên chức, người lao động theo đúng quy định Quy chế chi 

tiêu nội bộ của đơn vị. Thực hiện công khai, minh bạch trong việc quản lý ngân 

sách, thu chi tài chính tại Hội nghị công chức, viên chức và người lao động đầu 

năm của đơn vị. 

7. Một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã hoàn thiện tái 

cấu trúc quy trình nhƣng chƣa đƣợc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO trong giải 

quyết TTHC chƣa cao. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng ký 58 thủ tục hành chính sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi giải quyết và đã được tích 

hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (theo Quyết định số 2961/QĐ-

UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công tỉnh Bình Định). 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chuyển đổi áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của Sở, đối với 92 quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính của Sở và đã Công bố Hệ thống quản lý chất 

lượng tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 

05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội. 

8. Công tác tuyên truyền việc giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng chƣa cao; vẫn còn tình 

trạng tiếp nhận và trả hồ sơ cho ngƣời dân, tổ chức ngoài bộ phận Một cửa; 

số lần đi lại để giải quyết TTHC từ 3 lần trở lên của ngƣời dân, tổ  chức vẫn 

còn nhiều; việc thực hiện xin lỗi đối với những hồ sơ giải quyết TTHC bị trễ 

hẹn chƣa đƣợc thực hiện nghiêm túc 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tuyên truyền khuyến 

khích tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 

đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích trên website của Sở và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện đăng ký và đăng nhập tài khoản 

cá nhân để  giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 4; tuy nhiên tỉ lệ TTHC cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ chưa cao. 

Thời gian tới, Sở tiếp tục tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau; tiếp tục 

nghiên cứu, đề  xuất giải pháp để  nâng  cao  tỉ  lệ  TTHC cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ. 

-  Hiện nay 100% TTHC thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Sở được 

thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

của tỉnh và một số TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính 
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công ích để hạn chế tối đa số lần đi lại để giải quyết TTHC của tổ chức, công 

dân; đồng thời hạn chế tiếp xúc nhằm phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 

định.  Thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, công dân đối với những hồ sơ giải 

quyết TTHC bị trễ hẹn (nếu có). 

Để  góp phần  nâng cao Chỉ  số cải cách hành  chính và Chỉ  số  hài lòng về 

sự  phục vụ  hành chính của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục 

chỉ đạo, rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện đầy đủ tất cả 

các nội dung trong công tác cải cách hành chính theo các kế hoạch, chỉ đạo, 

hướng dẫn, quy định của các cơ quan các cấp có thẩm quyền./. 

  

 

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Phòng KSTTHC - UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở;                  
- Lưu: VT, VP. 

 

 

                      Nguyễn Mỹ Quang  
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