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 UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-SLĐTBXH 
  

              Trà Vinh, ngày      tháng      năm  2021 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc khắc phục hạn chế kết quả đánh giá chỉ số  

hiệu quả quản trị và hành chính công thuộc lĩnh vực 

 Lao động – Người có công và Xã hội Năm 2020 

 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

về việc khắc phục hạn chế kết quả đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công tỉnh Trà Vinh năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế 

hoạch khắc phục hạn chế thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao 

trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, của công 

chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao góp phần cải thiện 

Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công của tỉnh trong thời gian tới. 

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên 

quan nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao 

nhằm mang lại kết quả tốt nhất, cải thiện hiệu quả điểm số đánh giá chỉ số PAPI của 

Sở. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN KHẮC PHỤC 

1. Công khai minh bạch về thủ tục hành chính công 

 1.1.  Niêm yết, đa dạng hóa các hình thức công khai (trên cổng thông tin điện tử 

của tỉnh, trang thông tin điện tử của sở, trên cổng dịch vụ công của tỉnh, trung tâm 

Phục vụ hành chính công của tỉnh, tại Văn phòng sở, trên các phương tiện thông tin 

đại chúng....) để người dân, doanh nghiệp biết về các hoạt động quản lý nhà nước của 

Sở như: điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở trên địa bàn tỉnh; chế độ, chính sách đối với người có 

công với cách mạng; chế độ, chính sách của hộ nghèo, hộ cận nghèo; chế độ, chính 

sách của các đối tượng bảo trợ xã hội; chế độ, chính sách của người lao động.... 

 - Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 

1.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát, cập nhật quy định mới về thủ 

tục hành chính, kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ, công bố mới 
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thủ tục hành chính đúng quy định; Cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính so 

với quy định, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. 

 - Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở 

 - Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.  

 2. Cung ứng dịch vụ công 

 2.1. Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ trong việc cung ứng dịch 

vụ công thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở như: chế độ, chính sách 

đối với người có công với cách mạng; chế độ, chính sách của hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

chế độ, chính sách của các đối tượng bảo trợ xã hội; chế độ, chính sách của người lao 

động.... 

 - Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở 

 - Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

 2.2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đối với 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt công tác rà 

soát, điều tra hộ nghèo, lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

 - Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ban chỉ đạo giảm nghèo 

 - Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan 

 2.3. Triển khai thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, 

phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. 

 - Đơn vị thực hiện: Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội 

 - Đơn vị phối hợp: Cơ sở cai nghiện ma túy 

 3. Quản trị điện tử 

  Thường xuyên rà soát, cung ứng thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện 

điện tử mức độ 3, mức độ 4; Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 20% trở lên; tối thiểu 50% dịch vụ công mức độ 3, 

mức độ 4 có phát sinh hồ sơ; tích hợp cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến 

thuộc thẩm quyền giải quyết lên cổng dịch vụ công quốc gia.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện tốt các nội dung Kế hoạch này; cụ thể hóa các tiêu chí liên quan đến phạm vi, 

trách nhiệm, lĩnh vực đơn vị mình phụ trách để thực hiện. Định kỳ hàng quý (trước 

ngày 03 của tháng cuối quý), 6 tháng (trước ngày 03/6), năm (trước ngày 25/11) báo 

cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo.  
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2. Văn phòng Sở: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; 

tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị 

phản ánh về Văn phòng Sở  để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Út 
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