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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

      Số: 246/BC-LĐTBXH        Quảng Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2019 
  

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 

 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích” 

(Kỳ báo cáo: từ năm 2017 đến 2019) 

 

 

Thực hiện Văn bản số 8323/UBND-KSTT2 ngày 15/11/2019 của UBND 

tỉnh “V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ”, Sở Lao động - TB&XH (sau đây gọi tắt 

là Sở) báo cáo như sau: 

1. Tình hình triển khai: 

- Hằng năm, Sở đều rà soát bộ thủ tục hành chính (TTHC) của Sở để tham 

mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố theo quy định. 

Hiện nay, các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở được thực hiện theo 

Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 "V/v công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH"; Quyết định số 

2535/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 "V/v công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ thuộc chức 

năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH".  

Hiện nay, Sở có 82 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trong đó, 

có 75/82 TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm phục vụ Hành chính 

công (TTPVHCC) tỉnh. Khi có Quyết định công bố của UBND tỉnh; Sở đã tích 

cực chủ động xây dựng các quy trình TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

để chuyển sang TTPVHCC tích hợp phần mềm một cửa. 

- Số TTHC thực hiện 4 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công là: 62/75 TTHC. Bao gồm: 

+ Có 38/75 TTHC thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Sở phê duyệt tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công. 

+ Có 11/75 TTHC được Giám đốc Sở phê duyệt tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công do được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền phê duyệt, giải 

quyết các TTHC thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh và Chủ tịch 

UBND tỉnh.  

+ Có 13/75 TTHC được Giám đốc Sở uỷ quyền cho cán bộ thường trực tại 

TTPVHCC phê duyệt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. 
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- Số TTHC chỉ thực hiện 3 bước (tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả) tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công là: 13/75 TTHC do những thủ tục thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp tỉnh. 

- Số lượng thủ tục hành chính được Sở thực hiện đơn giản hóa thời gian 

giải quyết: 78/82 TTHC. 

- Số lượng TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: 46/82 

TTHC. 

- Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích: 78/82 TTHC 

tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích; 72/82 TTHC trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Sở đã ban hành Quyết định số 1127/QĐ-LĐTBXH ngày 25/7/2019 “V/v 

ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công Quảng Ninh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động - TB&XH” gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công để 

tích hợp phần mềm điện tử đối với các TTHC của Sở giải quyết và tham mưu 

cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 “V/v 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh”. 

- Sở đã tổ chức 04 lớp tuyên truyền về cơ chế một cửa liên thông và dịch 

vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công 

ích cho hơn 300 người tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên 

quan đến TTHC: được triển khai tích cực, sáng tạo; đẩy mạnh hoạt động phối 

hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến 

nghị của người dân, doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2017 - 2019, không có phản 

ánh, kiến nghị nào trong việc giải quyết TTHC của Sở. 

- Công tác phối hợp với Bưu điện tỉnh: Năm 2019, Sở Lao động - TB&XH 

đã ký với Bưu điện tỉnh “Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, thỏa thuận thực hiện một số nội dung công việc: 

+ Lập danh mục các TTHC chuyển giao cho Bưu điện tỉnh trong việc tiếp 

nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

+ Tập huấn cho nhân viên của Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

+ Chủ động phối hợp với Bưu điện các cấp trong việc tiếp nhận, chuyển và 

bàn giao những hồ sơ liên thông 03 cấp đảm bảo thời gian, tránh trường hợp hồ 

sơ gốc không được kịp thời gửi về Trung tâm phục vụ Hành chính công để thẩm 

định, phê duyệt, lưu trữ theo quy định. 

+ Hằng tháng, có đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện của mỗi bên. 

2. Kết quả giải quyết TTHC:   

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của Sở Lao động - TB&XH thực hiện theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông tính từ 01/01/2017 đến 20/11/2019 là 37.499 

hồ sơ TTHC, 100% TTHC được giải quyết đúng và trước hạn. Trong đó, tiếp nhận 
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422 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tiếp nhận, trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích: 184 hồ sơ. 

3. Khó khăn, vướng mắc: 

- Hiện nay, các quy trình triển khai thực hiện cũng như việc phổ biến, 

hướng dẫn thực hiện cho các bên tham gia quy trình dịch vụ (người dân, cán bộ - 

công chức, bưu điện) vẫn chưa được triển khai đồng bộ, rộng rãi.  

- Các TTHC phát sinh số lượng rất lớn (chiếm khoảng 85% lượng hồ sơ) 

nhưng đối tượng không có nhu cầu gửi hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích như:  

+ TTHC lĩnh vực người có công; TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội có nhóm 

đối tượng đặc thù, ít có nhu cầu tham gia thực hiện dịch vụ bưu chính công ích 

do: Các TTHC này hầu hết đều liên thông giải quyết từ cấp xã, quãng đường từ 

nhà dân đến UBND xã để nộp hồ sơ khá ngắn, việc trả kết quả cũng đang được 

cán bộ Lao động - TB&XH cấp xã chủ động mang tới tận nhà cho đối tượng 

(không mất phí). Mặt khác, các đối tượng chủ yếu là người già, người tàn tật, 

người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc tiếp cận tuyên truyền, triển khai 

tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cho 

nhóm đối tượng này khó khăn hơn đối với nhóm tổ chức, doanh nghiệp... 

+ TTHC về Bảo hiểm thất nghiệp: là nhóm TTHC được quy định đặc thù 

bắt buộc đối tượng phải có mặt trực tiếp tại trung tâm Dịch vụ việc làm để nộp 

hồ sơ và khai báo định kì hằng tháng nên không thể thực hiện được việc tiếp 

nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

+ Ngoài ra, số TTHC của Sở thuộc nhóm đối tượng là doanh nghiệp thường 

được gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh và 

chuyển phát thông thường nên cũng không có nhu cầu gửi hồ sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính công ích do mức phí bưu chính công ích cao gấp 3 lần phí 

bưu chính thông thường. 

Sở Lao động - TB&XH báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Sở Thông 

tin và Truyền thông tổng hợp theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP-PC CCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Hoài Sơn 



4 

 

PHỤ LỤC 

Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 246/BC-LĐTBXH ngày 26/11/2019 của Sở Lao động – TB&XH) 

 

STT Hồ sơ TTHC Số lượng tiếp nhận hồ sơ Số lượng chuyển trả kết 

quả 

Ghi chú 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Ước 

năm 

2019 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Ước 

năm 

2019 
1 Tổng số hồ sơ 13.258 

(tiếp 

nhận 

12.577; 

kì 2016 

chuyển 

qua:270) 

13.349 

(tiếp 

nhận 

12.593; 

kì 2017 

chuyển 

qua:220) 

12.000 

(số ước) 

12.627 

(chuyển 

sang kỳ 

2018: 

220) 

13.013 

(chuyển 

sang kỳ 

2019: 

336) 

12.000 

(số 

ước) 

 

2 Số hồ sơ thực hiện 

qua DVBCCI 

0 0 0 0 68 hồ sơ 140 (số 

ước; 

đã có 

116 hồ 

sơ) 

Sở không có 

hồ sơ nhận 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích. Hồ 

sơ nhận từ 

bưu điện chủ 

yếu qua các 

hình thức như: 

gửi thường, 

gửi chuyển 

phát nhanh, 

gửi bảo đảm 
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