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VÀ XÃ HỘI 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động,  

người có công và xã hội năm 2021  

  Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SLĐTBXH ngày 12/01/2021 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về Cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 
20/KH-SLĐTBXH ngày 23/02/2021 của Sở Lao động - Thương Xã hội về kiểm tra 

công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thành phố và UBND cấp xã năm 

2021; 

Căn cứ Quyết định số 7832/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/11/2021 về việc thành lập 
Đoàn kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thông báo về việc kiểm tra công tác cải 

cách thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội năm 2021, cụ 
thể như sau:  

I. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn; phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện 

- Công tác rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính: 

+ Công tác niêm yết công khai các thông tin về thủ tục hành chính lĩnh vực Lao 
động, người có công và xã hội đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố và cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả, trang thông tin điện tử của UBND huyện, thành phố. 

+ Việc cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố, đảm bảo tính công 

khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính. 

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục 

hành chính lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện, thành phố. 

+ Việc thực hiện Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính lĩnh vực Lao 

động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 
thành phố và cấp xã. 

- Tiến độ, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính: 
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+ Công tác tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức 

theo quy định của pháp luật hiện hành: Thành phần hồ sơ, nội dung thực hiện thẩm 
định, việc thu phí, lệ phí (nếu có). 

+ Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính: Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, số hồ 
sơ đã giải quyết, đang trong thời gian giải quyết (tính từ 01/01/2021 đến thời điểm 

kiểm tra); thời gian giải quyết TTHC. 

+ Công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC. 

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục 
hành chính lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội. 

2. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc  

- Việc cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố, đảm bảo tính công khai, 
minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính; Việc đăng nhập, sử dụng tài khoản 

Dịch vụ công tỉnh Lạng Sơn. 

- Công tác tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức 

theo quy định của pháp luật hiện hành: Thành phần hồ sơ, nội dung thực hiện thẩm 
định, việc thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính: Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, số hồ sơ 
đã giải quyết, đang trong thời gian giải quyết (tính từ 01/01/2021 đến thời điểm kiểm 

tra); thời gian giải quyết TTHC. 

- Công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC. 

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục 
hành chính lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội. 

II. THÀNH PHẦN  

1. Thành phần đoàn kiểm tra 

Thành phần Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 7832/QĐ-SLĐTBXH ngày 

24/11/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính của 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

2. Thành phần đơn vị được kiểm tra 

Đại diện Lãnh đạo đơn vị, công chức, viên chức được giao tham mưu trực tiếp 

về công tác cải cách thủ tục hành chính và các thành phần khác có liên quan, do đơn 
vị bố trí (nếu có). 

III. PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Kiểm tra trực tiếp 

Kiểm tra trực tiếp đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, như sau: 
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TT Đơn vị được kiểm tra Thời gian kiểm tra 
Ghi 
chú 

1  Trung tâm Dịch vụ việc làm 14h00 ngày 13/12/2021  

2  Phòng LĐVL-BHXH 08h00 ngày 14/12/2021  

3  Phòng PCTNXH-BĐG 08h00 ngày 14/12/2021  

4  Phòng Người có công 08h00  ngày 15/12/2021  

5  Phòng BTXH-TE 14h00 ngày 15/12/2021  

2. Kiểm tra gián tiếp 

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra gián tiếp đối với Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn; phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

các huyện.  

- Tiến hành kiểm tra thông qua báo cáo và hồ sơ có liên quan của các đơn vị 

được kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, nếu cần làm rõ nội dung nào Đoàn kiểm tra 
sẽ thông báo trực tiếp cho đơn vị được kiểm tra để cùng xem xét. 

- Thời gian kiểm tra gián tiếp được thực hiện từ khi Đoàn kiểm tra nhận được 

báo cáo của đơn vị được kiểm tra đến khi có thông báo kết luận kết quả kiểm tra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các đơn vị kiểm tra trực tiếp 

 - Phân công công chức, viên chức có liên quan, phối hợp và cung cấp các thông 

tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ nhiệm vụ kiểm tra. 

- Xây dựng báo cáo theo nội dung kiểm tra ( tại mục I Thông báo). Báo cáo gửi 

về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Văn phòng Sở trước ngày 
05/12/2021). 

- Bố trí địa điểm, thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra. 

2. Đối với các đơn vị kiểm tra gián tiếp 

- Xây dựng báo cáo theo nội dung kiểm tra ( tại mục I Thông báo). Báo cáo gửi 
về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Văn phòng Sở trước ngày 

05/12/2021). 

- Phân công 01 công chức làm đầu mối để phối hợp và cung cấp các thông tin, 
hồ sơ, tài liệu phục vụ nhiệm vụ kiểm tra (Khi cần). 

3. Đối với Đoàn kiểm tra 
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Thực hiện kiểm tra đầy đủ nội dung yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phản 

ánh đúng kết quả thực hiện của đơn vị được kiểm tra, xây dựng báo báo kết quả kiểm 
tra sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, 
thực hiện./.  

Nơi nhận:                       
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng LĐ-TB&XH thành phố Lạng Sơn; 
- Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyện; 
- Các phòng và tương đương; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Trường CĐN Lạng Sơn; 
- Thành viên Đoàn kiểm tra; 
- Lưu: VT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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