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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 89/BC-SLĐTBXH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                             

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành 

động số 64/CTr- UBND của UBND tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 296/BTĐKT-NV ngày 05/6/2020 của Ban Thi đua 

- Khen thưởng về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 

28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 64/CTr- 

UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 

28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành 

tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến 

tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về thi đua khen thưởng:  

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện 

- Ngay từ đầu năm, Sở Lao động-TBXH đã tổ chức phát động, ký kết giao 

ước thi đua, hướng dẫn các phòng, đơn vị tổ chức các hoạt động; tạo khí thế sôi 

nổi, phát huy vai trò, tinh thần, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, 

người lao động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. 

- Ban hành 12 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua khen 

thưởng:  

+ Kế hoạch số 28/KH-SLĐTBXH ngày 18/01/2020) về tổ chức phong 

trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

+ Kế hoạch số 84/KH-KTĐ ngày 18/01/2020 về hoạt động của khối thi 

đua HCTH- VHXH năm 2020; 

+ Công văn số 509/KTĐ-TK ngày 16/3/2020 về việc đẩy mạnh thi đua 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp;  

+ Công văn số 557/SLĐTBXH-VP ngày 19/3/2020 về việc đẩy mạnh thi 

đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội.  

Toàn ngành phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp, thời gian từ tháng 3 đến 31/8/2020; 

+ Công văn số 592/SLĐTBXH-VP ngày 24/3/2020 chỉ đạo các đơn vị 

thuộc Sở tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở;  

+ Công văn số 775/SLĐTBXH-VP ngày 15/4/2020 về thực hiện khen 

thưởng trong phòng, chống dịch Covid-19; 
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+ Công văn số 987/SLĐTBXH-VP ngày 15/5/2020 đề xuất tấm gương 

đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của địa 

phương, cơ quan, đơn vị gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

+ Công văn số 1183/SLĐTBXH-VP ngày 4/6/2020 về việc triển khai một 

số nội dung tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Lao động-TBXH giai 

đoạn 2015-2020; 

+ Tờ trình số 249/TTr-SLĐTBXH ngày 05/6/2020 về việc đề nghị khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Hà 

Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; 

+ Công văn số 1198/SLĐTBXH-VP ngày 05/6/2020 về việc chuẩn bị 

tham luận và lựa chọn đại biểu dự hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành; 

+ Văn bản số 284/BC-SLĐTBXH ngày 05/6/2020 kết quả phong trào thi 

đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về thi đua khen thưởng; 

+ Công văn số 1199/SLĐTBXH-VP ngày 05/6/2020 chỉ đạo, đôn đốc các 

đơn vị khối thi đua tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và triển khai một số nội 

dung hoạt động của Khối. 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 64/CTr-UBND ngày 10/3/2020 

của UBND tỉnh về chào mừng đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 75 năm truyền 

thống Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội (28/8/1945- 28/8/2020), các ngày 

lễ trọng đại khác; toàn thể CBCCVC của ngành đã ra sức thi đua làm nhiều việc 

tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Sở Lao động- TBXH đã thực 

hiện đồng bộ phong trào thi đua cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới; 

tham mưu giỏi, phục vụ tốt và các giải pháp, kế hoạch, chỉ đạo, điều hành thực 

hiện nhiệm vụ; đăng ký gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp 

và Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 (Hội trường đa chức 
năng Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, hoàn thiện đưa vào sử dụng Nhà đa năng 
Khu điều dưỡng Người có công tại huyện Lộc Hà; Đoàn Thanh niên Sở thăm, 

tặng quà cho trẻ em mồ côi nuôi dưỡng tại Làng trẻ mồ côi), các hoạt động đền 

ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn triển khai sâu rộng, tiếp tục được nhân dân, 

các cấp, các ngành hưởng ứng tích cực.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND tỉnh, Sở đã ban hành 

Kế hoạch số 705/KH-SLĐTBXH ngày 10/10/2019 và 3 văn bản đôn đốc, hướng 

dẫn các đơn vị thực hiện; dự kiến, toàn ngành sẽ tổ chức hội nghị điển hình tiên 

tiến vào cuối tháng 6/2020 theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh.  

- Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng 

nông thôn mới”, “Cả tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, thi đua 

thực hiện nhiệm vụ, tập trung dồn sức phòng, chống dịch Covid-19 và công tác 

hỗ trợ chi trả kịp thời chính sách cho 3 nhóm đối tượng (người có công, đối 

tượng bảo trợ xã hội, thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo).  

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 

trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ 

đề năm 2020, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở 
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thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

về nhận thức và hành động trong cấp ủy, lãnh đạo, các tổ chức quần chúng và 

trong toàn thể đội ngũ CBCC,VC, người lao động, góp phần xây dựng cơ quan 

trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, 

đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ. 

- Phối hợp Ban TĐKT tỉnh hướng dẫn tiêu chí, đối tượng, đề nghị UBND 

tỉnh khen thưởng 37 tập thể, 27 cá nhân, 17 hộ gia đình và 3 doanh nghiệp có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo 

- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016- 2020. 

2. Kết quả thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát 

động tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực: 

2.1. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; ban hành 15 văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới.  

- Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức đóng góp xây dựng 

Trường Mầm non tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

- Tổ chức thẩm định đề án huyện Hương Khê, Thạch Hà, Kỳ Anh, Đức Thọ 

đạt chuẩn nông thôn mới; thẩm định tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(đợt 1), xã nâng cao, xã kiểu mẫu năm 2020. 

- Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành về các tiêu chí tỉnh đạt 

chuẩn nông thôn mới thuộc ngành; phối hợp hoàn thiện, tham gia góp ý Đề án 

tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2024. Xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện các tiêu chí thuộc ngành phụ trách. 

2.2. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo. 

- Tham mưu, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 60/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về tổng kết các nghị 

quyết của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án giảm nghèo 

bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 179/2019/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân tỉnh; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chưa trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh điểu chỉnh, bổ sung nhóm đối tượng hộ nghèo thuộc chính 

sách bảo trợ xã hội có thân nhân (con, anh, chị em ruột) có điều kiện kinh tế 

trung bình được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 179/2019/NQ-HĐND. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT ngày 29/4/2020 về 

nguyên tắc nhận đăng ký, nhận hỗ trợ, đỡ đầu hộ nghèo. 

- Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức chi trả cho 

83.111 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (24.126 người thuộc hộ nghèo và 

57.985 người thuộc hộ cận nghèo) với tổng kinh phí 61.583.250.000 đồng (Sáu 

mươi mốt tỷ, năm trăm tám ba triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng); việc tổ 
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chức chi trả tại các địa phương đảm bảo thời gian, đúng đối tượng, không xẩy ra 

khiếu nại, khiếu kiện; tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. 

- Triển khai hiệu quả, chặt chẽ chương trình hỗ trợ thu nhập, hỗ trợ nhà ở 

của Tập đoàn Vingruop. Hỗ trợ thu nhập cho hộ nghèo tổng số tiền đã chi trả 

quý 1/2020 là 7.759.878 nghìn đồng cho 6.801 đối tượng. Trong đó: Số người từ 

đủ 80 tuổi là 3.134 người; số người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng là 3.508 

người. Tổng số tiền đề nghị chi trả trong quý 2 là 7.516.083 nghìn đồng (giảm 

so với quý 1/2020, vì có 159 đối tượng chết). Nghiệm thu 139 nhà ở đã hoàn 

thành theo kế hoạch hỗ trợ năm 2019; hoàn hiện hồ sơ đề nghị giải ngân đợt 2 

năm 2019 và năm 2020. 

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, phong trào thi đua Hà Tĩnh chung tay 

vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết 

quả tích cực, góp phần duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 4,53%, dự kiến đến cuối năm giảm 

còn dưới 3%. 

2.3. Đẩy mạnh thực hiện tốt các chính sách về pháp luật lao động, tạo mọi 

điều kiện hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh 

sau dịch Covid- 19. Tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương chiếm 

trên 26.000 người, nhiều nhất là lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực kinh 

doanh vận tải, nhà hàng, khách sạn, giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; số 

hộ kinh doanh buôn bán, dịch vụ phải tạm dừng kinh doanh theo Chỉ thị số 

15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chiếm hơn 55% tổng số hộ kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh; số lao động làm việc tự do không có giao kết hợp đồng lao 

động trong lĩnh vực phi nông nghiệp bị mất việc làm dự kiến trên 45.600 người. 

Ngoài thực hiện tốt các chính sách, pháp luật lao động, hiện các địa 

phương, đơn vị đang hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai, hoàn thiện thủ tục, 

hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ các chính sách do ảnh hưởng dịch 

Covid- 19 theo quy định của trung ương và trình tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ 

khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; nói không với tiêu cực, 

CCHC tiếp tục thực hiện nghiêm túc, được cụ thể hóa các quy định trong quy 

chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, nội quy cơ quan; tăng cường kỷ 

cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo giải quyết kịp thời các nhiệm vụ 

được giao và các chế độ, chính sách đối với người dân.  

3. Khó khăn, hạn chế 

- Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU và Chương trình hành động số 64/CT-

UBND được Sở triển khai quyết liệt gắn với tập trung thực hiện nhiệm vụ được 

giao và công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng dịch bệnh Covid- 19 tác động 

tiêu cực đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân 

nên kết quả thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua gặp không ít khó khăn. 
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- Việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở do đầu năm đến nay 

các đơn vị tập trung đại hội chi bộ và dồn sức cho công tác phòng, chống dịch 

Covid- 19 nên chưa tổ chức được theo kế hoạch.  

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 

và các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh phát động; đặc biệt, tiếp tục triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Chương trình hành động số 64/CTr-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh 

về thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 

lần thứ X; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020.  

Thực hiện tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, 

liệt sỹ; 75 năm ngày thành lập ngành Lao động -TBXH (28/8/1945-28/8/2020) 

và Đại hội thi đua yêu nước các cấp. 

- Bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, Nghị quyết 

Đại hội Đảng Bộ tỉnh; các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch UBND tỉnh về lĩnh vực 

Lao động - Người có công và Xã hội giai đoạn 2020-2025 để triển khai, tổ chức 

thực hiện kịp thời, có hiệu quả. 

- Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2015- 2020 gắn 

với tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011- 

2020; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức sơ kết phong trào thi đua của Khối HCTH- VHXH 6 tháng đầu 

năm và hoạt động Hội thao Khối theo kế hoạch.  

 Trên đây là báo cáo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 

28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 64/CTr- 

UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 

28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.    

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

Gửi bản điện tử 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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