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DEN NgyQ!/o2O
....................Trin... ai thc hin Kê hoch cái each hành chh (CCHC) nhà nuâc giai
.2Q1.6.. 2020 ban hành ti Quyêt djnh s 225/QD-TTg ngây 04/02/2016,
Chuong trmnh quôc gia ye üng diing cong ngh thông tin (CNTT) giai don 20162020 ban hành ti Quyêt djnh sO 1819/QD-TTg ngày26/10/2015 cüa Thu ti.râng
ChInh phü, nhAm dy mnh cong tác CCHC và irng ding CNTT cüa B,ngành
di vào thrc chat dê xây d%rng ngàrih trong s.ch, vüng mnh và hin di den nàm
2020, B tru&ng Bô Lao dng - Thucrng binh và XA hi yêu câu toãn ngành thrc
hin các nhim vi, giãi pháp trçng tam sau day:
1. V cong tác chi do diu hà.nh
Thu trtthng các &m vj thuc B, Giám dôc Sâ Lao dng - Thixang binh và
Xâ hi các tinh, thãnh phô tlVc thuc Trung uo'ng xác djnh rô trách nhim cüa
ngu&i dIrng dâu Ca quan, to chirc trong chi dao, diêu hành, triên khai CCHC và
üng diing CNTT, gän CCHC vOi cãi thin môi truYng dâu tix, kinh doanh, h trçi
và phát, trién doanh nghip, nâng cao nng 1iic cnh tranh quôc gia theo Nghj
quyêt so 1 9/NQ-CP cüa ChInh phü và Nghj quyêt so 3 51NQ-CP ngày 16/5/2016
cüa ChInh phü. Xây d%mg kê hoach và day mnh cOng tác thông tin, tuyên
truyên ye CCHC, 1mg d'ng CNTT; Tang cung theo döi, dánh giá và kiêm tra
vic to chüc thrc hin các nhirn vi CCHC, trong do chli trçng den các ni dung
dánh giá xác djnh Chi sO CCHC hang nàm do B Ni vi quy djnh.
2. Cãi each th ch và thu tue hành chInh
Thu tru'óng các dan vj thuc B tp trung thirc hin t& chuong trInh xây
dmg van bàn pháp lust ducic giao hang näm dung tiên d, dam bão chat hrçing,
tinh hçrp hiên, hpp pháp và khâ thi; triên khai dung tiên d, dam bâo chat luçrng
100% các nhim vii duçic ChInh phü, Thu tixâng Chinh phü giao hang näm.
Trong nàm 2018, tin hành rà soát, xây drng k hoch c.t giám, doTi gián
hóa It nhât 60% diêu kin kinh doanh và it nhât 50% so TTHC thuôc lTnh vise
lao dng, ngithi CO cong và xA hi. Nghiên c1m tang cuing phân cap thâm quyên
giâi quyét TTHC, ca quan quãn 1 cap trung isong tp trung vào vic thanh tra,
kiêm tra, giám sat vic to chlrc thrc hin. Di dôi vâj cAt giãm và don giân hóa
TTHC cn rllt ngan thai gian giâi quyêt các TTIIC và câi thin phong each, thai
d khi tiêp xlic vOn nguai dan yà doarih ng1iip.
Các dan vj thuc B, SOn Lao dng - Thuang binh và XA hi các tinh, thành
phO trrc thuc Trung uang phôi hçip cht chê vOni Tong cong ty Buu din Viêt
Nam và Biru din các tinh, thành phO tr1rc thuc Trung isang dé d.y mnh viêc

tip nhn h sa, trã kt qua giâi quyt TTHC qua djch vi bru chInh cong Ich
theo Quyêt djnh so 45/2016IQD-TTg ngây 19/10/2016 cüa Thu turng ChInh
phü, bão dam thiêt thiic, hiu qua và t?o thun lcii cho ngui dan.
3. Cãi cãch t chfrc b may hành chInh
Vii T chüc can b tham mixu xây dimg k ho?ch, Thu tnrOng các dan vj
thuc B, Giám dôc Sà Lao dng - Thtrcing binh Va Xã hi các tthh, thành phô
trirc thuc Trung uoTlg chü dng rà soát, sap xêp to chüc b may ca quan hành
chinh, don vj sr nghip theo chi dao cUa ChInh phü tai Nghj quyêt so 1 0/NQ-CP
ngày 03/02/2018 ban hành Chuang trinhhành dng thirc hin Nghj quyêt so 18NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Ban Chap hành Trung uang và Nghj quy& s
08/NQ-CP ngày 24/01/2018 ban hành Chucing trinh hành dng thirc hin Nghi
quyêt so 19-NQIFW ngày 25/10/2017 cüa Ban Chap hânh Trung ucrng, dam bâo
tinh gçn, hoat ctng hiu qua.
Dy mnh xà hi hóa các dan vj sr nghip cong 1.p có khâ nAng tçr bâo dam
toãn b chi phi hott dng, nhât là trong lTnh vTc giáo diic nghê nghip. ThI dim
chuyên giao mt so djch vii cong phü hçip cho các hip hi doanh nghip, hip hi
ngành ngh dam nhn.
4. Xây ding và nâng cao chat hrçng di ngii can b, cong chfrc, viên chfrc
Thu tnr&ng các dan vj thuc Bt, Giám dc Si Lao dng - Thtrang binh vâ
XA hi các tinh, thành phô trirc thuc Trung trong tp trung chi dao day manh
cài each chê d cOng vi, cong chirc theo quy djnh cüa ChInh phü; nâng cao ki
lut, k' cuong hãnh chinh, trách nhim cüa ngi.thi dirng dâu, nghiên cru trInh
cp có thâm quyên ban hành chIith sách thu hütngx&i tài, to chüc phân cong
cOng vic hqp 1; tiêp t1c co câu 1i di ngü can b, cong chirc, viên chrc vâ
tinh giãn biên ché theo Ngh quyêt so 39-NQ/TW ngày 17/4/20 15 cfia B Chinh
trj và Chi thj so 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 cüa Thu tuóng ChInh phi, dam
bâo dat dixoc chi tiêu dê ra.
5. Cãi each tài chInh cong
Các doTi vj thuc B, S& Lao dng - Thuong binh và Xã hi các tinh, thành
phô tri1c thuc Trung uang nghiêm tüc thirc hin dOi mói co ché lài chfnh, co chê
tir chü, tr chju trách nhirn dôi vói don vj quân I hành chInh, don vj sr nghip
cong lap, to chirc khoa hçc vâ cong ngh cong 1p thuc B, ngành theo chi dao
cña ChInh phü ti Ngh quyêt sO 1 0/NQ-CP ngày 03/02/2018 ban hành Chuung
trInh hãnh dng thc hin Nghj quyêt so 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Ban
Chap hãnh Trung uong và Nghj quyêt so 08/NQ-CP ngày 24/01/20 18 ban hãnh
Chuong trmnh hãnh dng thrc hin Nghj quyêt so 19-NQiTW ngày 25/10/2017 cüa
Ban Chap hành Trung ucmg, dam bão chat luçmg, hot dng hiu hrc, hiu qua.
ThU trithng các don vj quãn l nhà rnthc nghiên cUu, trInh Bô ban hành djnh
mirc kinh t - k thu.t áp dng trong các linh vrc quãn 1 cUa ngành, lam co sâ
xác djnh giá các djch v%1 sir nghip cong khi thrc hin dt hang, mua hang, giao
nhim vi cung üng djch vi sr nghip cong theo quy djnh tti Ngh dinh s
16/201 5/ND-CP ngày 14/02/2015, Nghj djnh so 141/201 6/ND-CP ngày
10/10/2016, Nghj djnh sO 54/2016/ND-CP ngày 14/6/2016 cUa ChInh phil
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Thu tnr&ng các don vj thuc B, Giárn dc Sâ Lao dng - Thi.rang binh và Xâ
hi các tith, thành ph trirc thuc Trung licYng kiém soát cht chë ngãn sách nha
nithc chi thix&ng xuyên và dâu tt.r công, dam bâo ding quy djnh cüa pháp 1ut, tiêt
kim và phOng chng tham nhiing.
6. Hin di hóa hành chInh
Xây dirng và dua vào khai thác, sü diing CO hiu qua Ca s& df 1iu chuyên
ngành 11th virc lao dng, ngutii Co cong và xA hi; thng cithng các boat dng giao
tiêp trrc tuyên vói cong dan, to chüc, doanh nghip; cci quan hành chInh 0' dja
h tang k5 thut CNTT dê triên khai có hiu
phuoTig can thithng xuyên nâng
qua các phãn mêm quãn 1 cña ngành Lao dng - Thixong binh và Xã hi trong
djch v cong trrc tuyên, co chê mt cl'ra, mt cira
thirc hin nhim vii, cung
lien thông trong giãi quyêt TTHC cho cá nhãn, to chüc. Tang nhanh sO hxqng
trrc tuyên müc d 3 và 4, den nàm 2020 dat t' 1 trên
djch vi cong cung
30% ho so TTHC duqc xr 1 trrc tuyên '0' müc d 4. Kêt hçp chat the 1'rng ding
CNTF v?ri triên khai các ni dung, nhim vi CCHC 4ê thc sr thüc day CCHC,
thng hiu qua xcr 1 cong vic, giãm chi phI hoat dng.
Dam bâo 100% các co quan hành chInh nhà nithc thuc B, ngành cong b
p dimg và duy trI có hiu qua H thông quàn l chat li.rcmg theo Tiêu chun
quOc gia TCVN ISO; xây dmg kê hoach chuyên dOi vic áp ding lieu chun
quôc gia TC\1N ISO 9001:2008 sang tiêu chuân quôc gia TC\TN ISO
9001:20 15, hoãn thành vic chuyên dôi chm nhât triróc ngày 31/12/2020.
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7. Ti chfrc thirc hin
Thu trtr&ng các don vj thuc B, Giám d6c Sà Lao dng - Thuang binh và
XA hi các tinh, thành phô trirc thuc Trung ixang trirc tiêp chi dao
di.rng và
to chüc thirc hin nghiêm tñc, hiu qua kê hoach CCHC và rng ding CNTT
hang näm cüa don vi trén co s& barn sat, ci the boa các ni dung, nhim vi
CCHC, ü'ng diing CNTT theo chi dao cüa ChInh phu, Thi tuóng ChInh phü và
kê hoach, chi dao cüa B; djnh k' hang qu (dôi v0'i các don vl thuc B) và 06
tháng (doi vói các Sâ Laqng - Thuong binh và Xã hi) báo cáo B v tInE
hInh, kêt qua thc hin./.
xay

Noi nhân:
- Van phOng ChInh phü;
- B Ni v (V CCHC);
- UBND các tinh, thành phô trrc thuc Trung uong;
- Ban can sir dáng B;
- Dáng üy B;
- Cong doàn B, Doàn TNCSHCM B;
- Các Thu tru&ng;
- Các dan vj trrc thuc B;
- Sâ LDTBXH các tinh, thành ph
trrc thuc Trung trong;
- Cong thông tin din tr B LDTBXH;
- Lzu: VT, CCHC.
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