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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH  BẮC KẠN 
 

Số:           /KH-LĐLĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

        Bắc Kạn, ngày        tháng 11  năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) 

về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,  

giai đoạn 2021 - 2025 
                

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh 

xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/4/2021 của Tỉnh 

ủy về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 

giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh lần thứ ba đến toàn thể cán bộ công đoàn chủ chốt; đồng thời, cụ thể 

hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy 

về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 

2021 - 2025 vào kế hoạch công tác công đoàn hằng năm.  

Tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn, góp 

phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 08-NQ/TU của 

Tỉnh ủy đã đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Mục tiêu phấn đấu 

Cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào 

hoạt động công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Phấn đấu đến 

năm 2025, có trên 90% công đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, 

doanh nghiệp và 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện nhiệm vụ trên 

môi trường mạng. 

Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống công 

đoàn từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu quả.  

Cải cách chế độ công vụ: Tiếp tục rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ công 

đoàn, nhất là Chủ tịch công đoàn cơ sở trong khu vực ngoài Nhà nước có đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ cấu 100% cán bộ công đoàn 

chuyên trách phù hợp với vị trí việc làm. 

Cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính công đoàn theo 

đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Quan tâm xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. 

Đến năm 2025, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và trên 90% công đoàn cơ 

sở thực hiện chỉ đạo, điều hành hoạt động trên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ 

sơ công việc.  
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2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

2.1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác cải cách 

hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

Tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 

số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy. Hằng năm, cụ thể hóa vào kế hoạch công tác công đoàn, 

phân công rõ trách nhiệm của các ban chuyên đề và cán bộ, công chức thực hiện.  

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các 

văn bản của Tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện cải cách hành 

chính đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy nhanh việc thực hiện ứng dụng công 

nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động công đoàn. 

Chủ động tổ chức, tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo Quyết 

định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò 

của tổ chức Công đoàn tham gia giám sát cùng Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện 

cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh tại địa phương, đơn vị.  

2.2. Thực hiện hiệu quả các lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ công đoàn góp phần xây dựng chính quyền điện tử 

Thực hiện tốt quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật bảo đảm tiến độ, đúng thời gian quy định. Nâng cao trách nhiệm, hiệu 

quả hoạt động tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đặc 

biệt là những nội dung thuộc phạm vi quản lý. 

Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành 

hoạt động công đoàn các cấp. Thường xuyên sửa đổi, bổ sung Quy chế sử dụng 

phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; duy trì hoạt động trang thông tin 

điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh; quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ 

công đoàn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về thực hiện công nghệ 

thông tin trong hoạt động công đoàn. 

Triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm đầu mối tổ chức 

cấp trung gian. Đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt 

động của cơ quan Nhà nước trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; 

tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số, tổ chức các 

cuộc họp, hội nghị cơ bản bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ. 

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý 

theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp, khung năng 

lực, bảo đảm đúng người, đúng việc. Thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại cán bộ, 

công chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. 

Thực hiện nghiêm các quy định về tài chính công đoàn và quy định về thực 

hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính; đổi mới cơ chế tự chủ tài chính 

công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về chương 

trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng và hoàn 

thiện các văn bản chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số; xây dựng và phát triển 

Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và các quy chế, quy định liên quan. 
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2.3. Phát triển kinh tế hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động trên môi 
trường mạng, góp phần nâng cao hoạt động cải cách hành chính từng đơn vị 

Tiếp tục tập trung đầu tư nguồn lực, kinh phí để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn.   

Khắc phục tình trạng chỉ đạo hành chính, chuyển sang phương thức hỗ trợ, 

giúp đỡ công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ. Có cơ chế để công đoàn các cấp 

phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm trong hoạt động công đoàn 

phù hợp với thực tiễn ngành, địa phương, cơ sở.  

Phối hợp với ngành chức năng liên quan trong hoạt động, trao đổi, tư vấn các 

thủ tục pháp lý trên môi trường mạng; thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức 

độ 4 nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc giữa cơ quan giải quyết thủ tục hành chính với 

doanh nghiệp, đoàn viên, CNVCLĐ.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp 

công đoàn triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về 

việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai 

đoạn 2021 - 2025.  

Giao Văn phòng tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao 

động tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch ở các cấp công đoàn. 

Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam. 

2. Các cấp công đoàn 

Cụ thể hóa vào kế hoạch công tác hằng năm tại cấp mình để tổ chức thực hiện. 

Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện (chung trong báo cáo hoạt động công đoàn) gửi 

về Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp. 

Trên đây là  kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. 
 

Nơi nhận:                                                                           

Gửi bản điện tử: 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;                                                           

- Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn; 

- Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn; 

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh 

- Các Ban thuộc LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp công đoàn trong tỉnh; 

- Lưu: VT, VP.             

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   

Đinh Quang Chúc 
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