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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020  

 

 Triển khai Công văn số 1803/VP-KSTT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố về báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý 

II năm 2020, cụ thể như sau:   

1. Công tác truyền thông, hỗ trợ hoạt động KSTTHC 

- Thường xuyên phổ biến, quán triệt Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP ngày 14  tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử 

lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

đến cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

09/CT-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố về việc tăng 

cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và văn bản hướng dẫn của Sở Tư 

pháp, Sở Nội vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; 

 - Ban hành Kế hoạch số 292/KH-SLĐTBXH ngày 13/12/2019 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 

2020;    

- Kế hoạch số 06/KH-SLĐTBXH ngày 06/01/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.  

2. Thực hiện đánh giá tác động của quy định thủ tục hành chính tại 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

Trên cơ sở Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính 

và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, các chương trình đăng ký xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật hằng năm và đột xuất, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội có văn bản gửi Văn phòng UBND thành phố thẩm định nội dung và đánh 

giá tác động của quy định thủ tục hành chính tại các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật trước khi trình UBND thành phố ban hành. Trong quý II năm 2020, Sở 
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Lao động - Thương binh và Xã hội không tham mưu, ban hành các văn bản 

QPPL có quy định thủ tục hành chính. 

3. Công bố, công khai thủ tục hành chính và trách nhiệm của cơ 

quan, cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính  

- Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 5830/QĐ-

UBND ngày 23/12/2019 của UBND thành phố tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả. Đồng thời, đăng tải lên Website chuyên ngành với trình tự thủ tục, thành 

phần, số lượng hồ sơ, biểu mẫu đính kèm tại địa chỉ ldtbxh.danang.gov.vn để 

đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tra cứu của tổ chức, công dân trong việc thực hiện thủ 

tục hành chính tại Sở; 

- Công khai Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND 

thành phố về việc công bố nhóm thủ tục hành chính hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trên Trang thông tin điện tử ngành, 

UBND xã, phường, quận, huyện, các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố;  

- Tiếp tục thực hiện Quy chế về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên 

củng cố Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời nâng cấp trang thiết bị phục 

vụ công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân đến 

liên hệ công việc; 

- Phân công cán bộ phụ trách công tác cải cách hành theo dõi, đôn đốc bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, các phòng chuyên môn có liên quan trong 

việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định; thường xuyên cập 

nhật, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật ban hành mới có liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của ngành.  

4. Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định và Kế 

hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 

- Công tác rà soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

được Sở triển khai một cách thường xuyên, liên tục hằng năm;  

- Rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính phục vụ tích hợp dữ liệu với Cổng 

dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Công văn số 467/VP-KSTT ngày 

17/2/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thành phố; trên cơ sở rà soát đã ban hành Công văn số 

1768/SLĐTBXH-VP ngày 15/6/2020 để trình đánh giá, thẩm định kết quả; 

- Theo Quyết định số 5946/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội ban hành Công văn số 28/SLĐTBXH-VP ngày 06/01/2020 yêu cầu các 

phòng chuyên môn lựa chọn rà soát thủ tục hành chính theo kế hoạch của 

UBND thành phố.    

5. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý II năm 2020 
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Việc thực hiện giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân được lãnh đạo Sở 

đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian 

quy định. Kết quả quý II năm 2020 đã tiếp nhận 938 hồ sơ, đã giải quyết hồ sơ 

904 đúng hẹn và sớm hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn; đang giải quyết 34 hồ sơ.  

(Cụ thể có bảng số liệu đính kèm)  

6. Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định và việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tham gia ý kiến và đảm 

bảo kịp thời tiếp thu và xử lý kiến nghị của công dân, tổ chức về những vấn đề 

liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã công khai số điện thoại, email của Lãnh đạo Sở trên Website chuyên 

ngành; khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức công dân khi đến thực hiện các thủ 

tục hành chính với Sở qua phần mềm khảo sát trực tuyến và phiếu khảo sát. Qua 

đó, quý II năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa tiếp nhận 

trường hợp nào phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thực hiện thủ tục 

hành chính áp dụng tại Sở.      

Trên đây là tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý II năm 

2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND (KSTT); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

   KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Văn An 
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