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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ XÃ HỘI

Số:             /KH-SLĐTBXH Hải Dương, ngày      tháng       năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 
ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Khiếu nại và Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 
124/2020/NĐ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch 
triển khai thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị định số 
124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, từ đó nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 124/2020/NĐ-
CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, bảo đảm việc xem xét, giải quyết khiếu nại 
theo đúng trình tự, thủ tục, pháp luật quy định.

- Xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể 
cho các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở để bảo đảm việc tổ chức triển khai, 
thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đạt 
hiệu quả cao.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
(nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quán triệt, triển khai sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị định số 
124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đến các cá nhân là người có 
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thẩm quyền giải quyết khiếu nại để thống nhất triển khai, thực hiện theo đúng 
quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động trong toàn ngành về nội dung Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 
ngày 19/10/2020 của Chính phủ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, để 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu và thực hiện đúng quyền, 
nghĩa vụ của mình trong thực hiện quyền khiếu nại.

3. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về 
giải quyết khiếu nại do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức. 

4. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật 
Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với Thủ trưởng các đơn vị 
thuộc Sở để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao 
trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại.

5. Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất những chủ trương, giải 
pháp bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 
ngày 19/10/2020 của Chính phủ khi có yêu cầu.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Giao Văn Phòng Sở

Đăng tải Luật Khiếu nại, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 
của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội. Thời gian thực hiện trước ngày 10/02/2021.

2. Giao Thanh tra Sở

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội 
dung Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ 
của mình trong thực hiện quyền khiếu nại.

- Theo dõi, đôn đốc hướng dẫn các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ 
chức thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Tham mưu thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả thực hiện 
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ khi có yêu cầu.

3. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các các phòng 
chuyên môn và đơn vị thuộc Sở lập dự toán kinh phí thực hiện trên cơ sở lồng 
nghép các hoạt động thuộc nhiệm vụ tuyên truyền, tập huấn, phổ biến nội dung 
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Nghị định số 124/2020/NĐ-CP báo cáo Lãnh đạo Sở để trình cơ quan có thẩm 
quyền xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở căn 
cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công chủ động xây dựng kế 
hoạch để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo 
về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (quan Thanh tra Sở thời gian trước ngày 
mồng 10 của tháng cuối cùng trong quý, 6 tháng, 9 tháng và tháng 12 của năm) 
về kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP.

- Giao Thanh tra Sở chủ động, phối hợp với các phòng chuyên môn và 
đơn vị thuộc Sở tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai việc 
thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Định 
kỳ tổng hợp và tham mưu trình Lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thực hiện với Uỷ 
ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh HD;      để 
- Thanh tra tỉnh;         báo cáo
- Sở Tư pháp (để phối hợp);
- GĐ, Các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTr.

Vũ Hồng Khiêm
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