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Phân công nhiệm vụ đối với thành viên Tổ công tác 

Cải cách hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/5/2022 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Tổ công tác Cải cách hành 

chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ trưởng Tổ công tác phân công 

nhiệm vụ đối với từng thành viên trong tổ như sau: 

1. Tổ trưởng Tổ công tác 

Lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Tổ công tác. Chịu trách nhiệm 

trước lãnh đạo Sở về kết quả cải cách hành chính của Sở. 

Triệu tập các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Tổ công tác. 

Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Tổ công tác. 

Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Tổ công tác. 

 2. Tổ Phó Tổ công tác - Chánh Văn phòng Sở 

 Tham mưu giúp Tổ trưởng thực hiện một số hoạt động của Tổ công tác và 

chịu trách nhiệm về những công việc được Tổ trưởng phân công. 

 Phối hợp và đôn đốc các Thành viên trong Tổ công tác thực hiện các công 

việc được phân công; đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp để 

điều chỉnh hoặc giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đẩy 

mạnh cải cách hành chính của Sở. 

 Phối hợp với các Thành viên trong Tổ công tác chuẩn bị nội dung, chương 

trình làm việc cho các Hội nghị chuyên đề, các phiên họp của Tổ công tác. 

 Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách tổ 

chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; xây dựng và phát triển Chính quyền điện 

tử, Chính quyền số. 

 3. Các Ủy viên 

3.1. Chánh Thanh tra Sở 

Chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện nội dung Cải cách thể chế, bao gồm 

cả việc đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà 

soát, kiểm tra định kỳ văn bản quy phạm pháp luật. 

Là đầu mối của Tổ công tác trong việc phối hợp với các cơ quan tổ chức 

triển khai thực hiện cải cách thể chế của Sở. 

3.2. Trưởng phòng Người có công 
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Tham mưu sửa đổi bổ sung kịp thời thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lĩnh vực ngành quản lý phù hợp với 

thể chế và quy định hiện hành. Các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thuộc lĩnh 

vực phụ trách. 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính còn hiệu lực của phòng lên kho dữ liệu của tỉnh để thực hiện 

chia sẻ, khai thác dữ liệu theo quy định. 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cắt giảm 

TTHC, thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý 

thuộc lĩnh vực Người có công. 

Chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và lãnh đạo Sở đối với nội dung cải 

cách hành chính thuộc lĩnh vực Người có công. 

3.3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính  

Tham mưu thực hiện nội dung Cải cách tài chính công, bao gồm cơ chế 

phân cấp quản lý tài chính và ngân sách, cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản 

lý hành chính, đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính; xây 

dựng và chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự 

nghiệp.  

Là đầu mối của Tổ công tác trong việc phối hợp với các cơ quan tổ chức 

triển khai thực hiện cải cách tài chính công. 

3.4. Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp 

Chịu trách nhiệm tham mưu sửa đổi bổ sung kịp thời thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lĩnh vực 

ngành quản lý phù hợp với thể chế và quy định hiện hành. Các nhiệm vụ được 

UBND tỉnh giao thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính còn hiệu lực của phòng lên kho dữ liệu của tỉnh để thực hiện 

chia sẻ, khai thác dữ liệu theo quy định (nếu có). 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cắt giảm 

TTHC, thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý 

thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. 

Chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và lãnh đạo Sở đối với nội dung cải 

cách hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. 

3.5. Trưởng phòng Lao động, Việc làm – Bảo hiểm xã hội 

Chịu trách nhiệm tham mưu sửa đổi bổ sung kịp thời thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Lao động, Việc làm, An toàn vệ sinh lao động, Tiền lương… 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND 
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cấp huyện, UBND cấp xã lĩnh vực ngành quản lý phù hợp với thể chế và quy 

định hiện hành. Các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính còn hiệu lực của phòng lên kho dữ liệu của tỉnh để thực hiện 

chia sẻ, khai thác dữ liệu theo quy định. 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cắt giảm 

TTHC, thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý 

thuộc lĩnh vực Lao động, Việc làm, An toàn vệ sinh lao động, Tiền lương… 

Chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và lãnh đạo Sở đối với nội dung cải 

cách hành chính thuộc lĩnh vực Lao động Việc làm – Bảo hiểm xã hội. 

3.6. Trưởng phòng Phòng, chống Tệ nạn xã hội – Bình đẳng giới 

Tham mưu sửa đổi bổ sung kịp thời thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lĩnh vực ngành quản 

lý phù hợp với thể chế hiện hành. Các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thuộc 

lĩnh vực phụ trách. 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính còn hiệu lực của phòng lên kho dữ liệu của tỉnh để thực hiện 

chia sẻ, khai thác dữ liệu theo quy định (nếu có). 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cắt giảm 

TTHC, thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý 

thuộc lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội.  

Chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và lãnh đạo Sở đối với nội dung cải 

cách hành chính thuộc lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội - Bình đẳng giới. 

3.7. Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em 

Chịu trách nhiệm tham mưu sửa đổi bổ sung kịp thời thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lĩnh vực ngành quản 

lý phù hợp với thể chế hiện hành. Các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thuộc 

lĩnh vực phụ trách. 

Đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính còn hiệu lực của phòng lên kho dữ liệu của tỉnh để thực hiện chia 

sẻ, khai thác dữ liệu theo quy định. 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cắt giảm 

TTHC, thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý 

thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội.  

Chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và lãnh đạo Sở đối với nội dung cải 

cách hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Trẻ em. 

3.8. Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn  
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Tham mưu sửa đổi bổ sung kịp thời thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội giao cho Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn thực hiện, phù 

hợp với thể chế hiện hành. Các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 

Đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính còn hiệu lực của phòng lên kho dữ liệu của tỉnh để thực hiện chia 

sẻ, khai thác dữ liệu theo quy định. 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết, đề xuất Sở LĐTBXH trình UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội cắt giảm TTHC, thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ không cần thiết, 

không hợp lý thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội đối với những TTHC được giao thực 

hiện.  

Sắp xếp, tổ chức các phòng và tương đương thuộc đơn vị đảm bảo về số 

lượng người làm việc theo quy định. Thực hiện tốt các chế độ liên quan đến viên 

chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 

Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, biên chế và tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của đơn vị. 

Chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và lãnh đạo Sở đối với nội dung cải 

cách hành chính thuộc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp. 

3.9. Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn 

Sắp xếp, tổ chức các phòng và tương đương thuộc đơn vị đảm bảo về số 

lượng người làm việc theo quy định. Thực hiện tốt các chế độ liên quan đến viên 

chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ 

được UBND tỉnh giao thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, biên chế và tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của đơn vị. 

Chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và lãnh đạo Sở đối với nội dung cải 

cách hành chính thuộc Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn.  

3.10. Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Lạng Sơn 

Sắp xếp, tổ chức các phòng và tương đương thuộc đơn vị đảm bảo về số 

lượng người làm việc theo quy định. Thực hiện tốt các chế độ liên quan đến viên 

chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ 

được UBND tỉnh giao thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, biên chế và tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của đơn vị. 

Chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và lãnh đạo Sở đối với nội dung cải 

cách hành chính thuộc Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Lạng Sơn. 

3.11. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn 
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Tham mưu sửa đổi bổ sung kịp thời thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn thực hiện, phù hợp với 

thể chế hiện hành. Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thuộc lĩnh vực 

phụ trách. 

Đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính còn hiệu lực của phòng lên kho dữ liệu của tỉnh để thực hiện chia 

sẻ, khai thác dữ liệu theo quy định. 

Đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết, đề xuất Sở LĐTBXH trình UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội cắt giảm TTHC, thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ không cần thiết, 

không hợp lý thuộc lĩnh vực Việc làm đối với những TTHC được giao thực 

hiện.  

Sắp xếp, tổ chức các phòng và tương đương thuộc đơn vị đảm bảo về số 

lượng người làm việc theo quy định. Thực hiện tốt các chế độ liên quan đến viên 

chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 

Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, biên chế và tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của đơn vị. 

Chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và lãnh đạo Sở đối với nội dung cải 

cách hành chính thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn 

3.12. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

Sắp xếp, tổ chức các phòng và tương đương thuộc đơn vị đảm bảo về số 

lượng người làm việc theo quy định. Thực hiện tốt các chế độ liên quan đến viên 

chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.  

Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, biên chế và tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của đơn vị. 

Chịu trách nhiệm trước Tổ công tác và lãnh đạo Sở đối với nội dung cải 

cách hành chính thuộc Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

3.13. Chuyên viên Văn phòng Sở - Uỷ viên kiêm thư ký 

Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch cải cách 

hành chính hàng năm, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tự đánh giá xác định chỉ số cải 

cách hành chính của Sở và điều tra xã hội học hàng năm báo cáo Sở Nội vụ theo 

quy định. 

Tham mưu các giải pháp triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện các nội 

dung công tác cải cách hành chính của Sở; xây dựng các báo cáo tổng kết và báo 

cáo định kỳ theo quy định. Theo dõi việc thực hiện các nội dung công tác cải 

cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. 
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Tham mưu thực hiện nội dung Cải cách thủ tục hành chính, cập nhật thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở. Tham mưu thực hiện việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; việc 

triển khai dịch vụ công trực tuyến. 

Là đầu mối của Tổ công tác trong việc phối hợp với các cơ quan tổ chức 

triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

Phối hộp với cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện tuyên truyền công tác cải 

cách hành chính trên địa bàn Sở. 

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác cải 

cách hành chính Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận:                                                                            
- Lãnh đạo Sở; 

- Thành viên Tổ công tác CCHC; 

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc; Trường CĐN LS; 

- Lưu: VT. 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LĐTBXH 

Phạm Đức Huân 

 

         

 


		2022-05-28T10:16:56+0700


		2022-05-28T11:11:57+0700


		2022-05-28T11:11:57+0700


		2022-05-28T11:11:57+0700




