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Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2021 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, kế hoạch quý II/2021 

về công tác lao động, người có công và xã hội 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 244/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chương 

trình số 04/CTr-UBND ngày 06/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 

nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chương trình công tác 

số 706/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/02/2021 của Sở Lao động - TBXH; Quý I/2021, 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai đồng bộ các chủ trương, chính 

sách, Nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, của tỉnh giao. Trong đó, tập 

trung triển khai thực hiện chính sách xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh, trú bão lũ, nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng 

do thiên tai có khó khăn về nhà ở và công tác chăm lo chuẩn bị Tết cho các đối 

tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO 

- Tập trung công tác chăm lo chuẩn bị tết cho các đối tượng chính sách, 

người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 

19/01/2021 về việc cấp kinh phí tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân 

dịp Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021; Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 

20/01/2021 về việc cấp kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và quà cho 

các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Tân Sửu 

năm 2021; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2021 đi dâng hương, thăm và 

tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo Chương trình khung 

phát triển KT - XH của UBND tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; 

 Ban hành Chương trình công tác và khung nhiệm vụ lĩnh vực lao động, 

người có công và xã hội năm 2021; các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện 

Luật, Nghị định; 

- Ban hành 1.785 Quyết định, 736 văn bản trên các lĩnh vực giải quyết các 

chế độ, chính sách, hướng dẫn các địa phương, cơ sở triển khai thực hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I 
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1. Kết quả thực hiện chính sách, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng, 

đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết; tiền lương, tiền thưởng của công 

nhân, người lao động 

1.1. Chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội 

Việc chăm lo Tết cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người 

nghèo, người lao động được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị hết sức 

quan tâm, đặc biệt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của ngành LĐTBXH. Vì 

vậy, người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và lao 

động trong các doanh nghiệp được quan tâm, chăm lo chu đáo, đảm bảo ai cũng 

có Tết đầm ấm, no đủ. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách 

mạng, đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo, đảm bảo 

không để người dân nào thiếu đói trong dịp tết; mọi người, mọi nhà đón Tết cổ 

truyền trong không khí yên bình, vui vẻ, đầm ấm. 13/13 huyện, thành phố, thị xã 

đã chi trả trợ cấp một lần cho 330 người, kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng; trợ cấp ưu 

đãi tháng 01, tháng 02/2021 cho hơn 42.000 người có công, kinh phí hơn 145 tỷ 

đồng; chi trả trợ cấp trên 62.000 đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí trên 25 tỷ 

đồng. 

Toàn tỉnh đã trao tặng 201.948 suất quà với tổng số tiền 71.241 triệu đồng1 

cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội2. Chỉ đạo các địa phương rà soát và 

tổng hợp, báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và 

giáp hạt năm 2021; cấp 160 triệu đồng để mua 9.400 kg gạo hỗ trợ cho 60 hộ 

(209 khẩu) bản Rào Tre, xã Hương Liên và bản Giàng, xã Hương Vĩnh, huyện 

Hương Khê. 

1.2. Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở 

kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn 
về nhà ở 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 22 ban hành các quyết định phân bổ kinh phí hỗ 

trợ xây dựng nhà ở, nhà văn hóa; Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành phố, thị 

xã tổ chức khởi công các nhà văn hóa, nhà ở hộ gia đình sau khi được phê duyệt. 

Phối hợp Sở Tài chính xây dựng hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý và thanh 

quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh 

bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên 

tai theo QĐ 22-QĐ/BCĐ; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ 

chức 03 đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn 

hóa, nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 13/13 

huyện, thành phố, thị xã theo Kế hoạch số 61/KH-SLĐTBXH ngày 25/02/2021. 

Kết quả: Đã khởi công 16/24 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ 

và 611 nhà ở cho hộ dân, chiếm 63,6% tổng số nhà được Ban Chỉ đạo tỉnh phê 

                                           
1 Ngân sách Trung ương: 15.974 triệu đồng; ngân sách tỉnh, huyện, xã: 24.064 triệu đồng; nguồn xã hội hóa: 

31.204 triệu đồng. 
2 Người có công: 97.624 suất quà; hộ nghèo: 20.694 suất quà; người cao tuổi: 28.347 suất quà; trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn: 7.692 suất quà; đối tượng bảo trợ xã hội: 47.591 suất quà.  
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duyệt. Đến nay, đã có 81 nhà được các hộ gia đình đưa vào sử dụng; 280 nhà đã 

hoàn thiện đạt trên 80% khối lượng; 250 nhà đang trong quá trình xây dựng. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời chuyển kinh phí cho Ban 

Chỉ đạo cấp huyện 43,030 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 10 nhà văn hóa cộng đồng 

với số tiền 20 tỷ đồng và 329 nhà ở cho hộ dân với số tiền 23,030 tỷ đồng. 

Ban Chỉ đạo cấp huyện đã giải ngân 50% kinh phí đợt 1 cho 10 nhà văn 

hóa với tổng số tiền 10 tỷ đồng, giải ngân kinh phí cho 280 nhà ở cho hộ dân với 

số 10,045 tỷ đồng (trong đó 272 nhà ở giải ngân 50% với số tiền 9,52 tỷ đồng, 

08 nhà giải ngân 100% với tổng số tiền 560 triệu đồng). 50 nhà còn lại sẽ giải 

ngân 50% kinh phí khi hoàn thành xây dựng xong phần móng nhà. 

2. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực chuyên môn 

2.1. Lĩnh vực Lao động- việc làm 

* Công tác lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội 

- Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công tác giải quyết việc 

làm vẫn gặp nhiều khó khăn; việc tham mưu chỉ đạo vẫn được thực hiện kịp 

thời. Tham mưu ban hành Hướng dẫn số 49/HD-UBND ngày 24/02/2021 về 

việc thực hiện Nghị quyết số 263/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2019 của HĐND 

tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; 

người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung 

bình; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; các văn bản hướng 

dẫn triển khai thực hiện luật, nghị định mới liên quan đến lĩnh vực lao động việc 

làm, tiền lương, BHXH và An toàn vệ sinh lao động.  

Chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh phối hợp với 

doanh nghiệp XKLĐ, các huyện, thành phố, thị xã tổ chức 23 hội nghị tư vấn 

việc làm, học nghề, thu hút 11.348 lượt người tham gia; Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh đã tổ chức 19 phiên giao dịch việc làm (05 Phiên sàn cố định, 14 Phiên 

giao dịch việc làm lưu động) thu hút gần 2.000 lượt người tham gia và đã có trên 

1.100 lao động được giới thiệu việc làm, trong đó: có 149 người được các doanh 

nghiệp tuyển dụng vào làm việc. 

Về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Quyết định hỗ trợ chế độ trợ 

thất nghiệp cho 744 người (giảm 45 người so với cùng kỳ năm 2020), với số tiền 

10,76 tỷ đồng (giảm 1,51 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020). 

Tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 3 tháng đầu năm 2021 chỉ 

đạt 5.952 người, bằng 27,05% kế hoạch năm 2021 và bằng 123% so với cùng kỳ 

năm 2020 (giải quyết việc làm Quý I/2020: 4.841 người). Trong đó: Giải quyết 

việc làm trên địa bàn tỉnh: 2.866 người, đi làm việc ngoại tỉnh: 907 người, xuất 

khẩu lao động: 2.179 người. 

* Công tác xuất khẩu lao động 

Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xuất khẩu lao động, nhập cảnh 

chuyên gia lao động nước ngoài. Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền 

thực hiện các nội dung thuộc chương trình EPS như: hướng dẫn thực hiện Quyết 



4 

 

định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành tất toán tiền ký quỹ của người 

lao động tham gia Chương trình EPS thuộc đối tượng bị xử lý tiền ký quỹ theo 

Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nộp 

vào Ngân sách nhà nước theo quy định; Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc 

về nước và 971 lao động hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương 

trình EPS trong năm 2021 về nước theo quy định; Hướng dẫn người lao động đủ 

điều kiện dự tuyển Chương trình EPS ngành ngư nghiệp hoàn thiện hồ sơ dự 

tuyển và tổ chức tiếp nhận 450 hồ sơ theo quy định… 

Tính đến ngày 15/3/2021, toàn tỉnh đã có 2.179 người xuất cảnh đi làm 

việc ở nước ngoài3.  

* Công tác quản lý lao động là người nước ngoài 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 

29/5/2020; Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống Covid-19; Công văn số 3278/UBND-VX1 ngày 25/5/2020 của 

UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh 

(Bộ Công an) cho phép nhập cảnh 189 lao động là chuyên gia, lao động có trình 

độ kỹ thuật cao là người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho 

37 đơn vị, doanh nghiệp. 

Tính đến ngày 15/3/2021, tổng số chuyên gia và lao động nước ngoài làm 

việc trên địa bàn tỉnh là: 1.456 người4.  

* Công tác an toàn vệ sinh lao động 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về hưởng ứng Tháng hành 

động An toàn vệ sinh lao động năm 2021; phối hợp với các huyện, thành phố, 

thị xã đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn thực hiện nghiêm túc pháp luật về lao động và an toàn vệ sinh lao 

động tại nơi sản xuất. 

- Trong 3 tháng đầu năm 2021, đã thực hiện Cấp giấy xác nhận khai báo sử 

dụng 263 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoạt động 

trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các Trung tâm Huấn luyện trên địa bàn tỉnh phối hợp 

với các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ. 

2.2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

Tăng cường công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn, chỉ đạo các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trước diễn biến mới; hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyển sinh năm 

2021. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh 

                                           
3 Thị trường Đài Loan: 758 người, Nhật Bản: 1.290 người, Hàn Quốc: 30 người, Rumania: 38 người, Hungary: 

30 người, Qatar: 14 người, Oman: 07 người nước, Trung Quốc: 08 người, Singapo: 03 người và Sip: 01 người. 
4 Trong đó: Đài Loan: 854 người, Trung Quốc: 530 người, Anh: 06 người, Ấn Độ: 02 người, Hàn Quốc: 08, 

Nhật Bản: 09 người, Mỹ: 08 người, Lào: 03 người, Nam Phi: 12 người, Phlippin: 14 người và các nước khác: 10 

người. 
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Hà Tĩnh lần thứ VII - năm 2021; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về 

tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-

HĐND ngày 15/7/2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng tỉnh Hà 

Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, đốn đốc tiếp tục xây dựng 

cơ sở dữ liệu về GDNN và cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý các 

CSGDNN. 

Đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh; rà soát, 

tổng hợp kết quả tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại trình độ sơ cấp, đào tạo thường 

xuyên, đào tạo nghề cho LĐNT, lao động vùng DTTS&MN; hướng dẫn, đôn 

đốc công tác tuyển sinh năm 2021. 

Triển khai khắc phục kết luận của Thanh tra Tổng cục giáo dục nghề 

nghiệp năm 2019 đối với Trường Cao đẳng y tế; báo cáo kết quả khắc phục kết 

luận Thanh tra của Trường Cao đẳng y tế. 

2.3. Lĩnh vực Người có công 

Tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với đối 

tượng người có công, đảm bảo công khai, minh bạch, chi trả kịp thời trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng đảm bảo quy định cho hơn 42.000 người có công, kinh phí hơn 

231 tỷ đồng. Thực hiện việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính đảm bảo 

đúng hạn; quý I/2021 đã tiếp nhận 1.644 hồ sơ, đã xử lý 1.266 hồ sơ, số còn lại 

đang tiếp tục giải quyết. 

- Tổ chức Hội nghị giao ban công tác lĩnh vực người có công với cách 

mạng và triển khai công tác chi trả qua bưu điện. 

- Tổ chức làm việc với Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã 

hội; ban hành Quyết định số 1599/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/3/2021 giao chỉ tiêu 

kế hoạch điều dưỡng 19.466 người năm 2021 (điều dưỡng tập trung 3.600 

người, điều dưỡng tại gia đình 15.866 người), tổng kinh phí hơn 25,6 tỷ đồng.  

- Tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, nhất là tham mưu họp Ban chỉ đạo tỉnh xử lý hồ sơ người có công trình cấp 

có thẩm quyền công nhận liệt sỹ Nguyễn Tài Liệu, xã Thạch Hạ, thành phố Hà 

Tĩnh; đề xuất hướng xử lý, khắc phục việc chậm trễ điều chỉnh trợ cấp đối với 

thanh niên xung phong (bà Nguyễn Thị Hà, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà); 

- Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án chi trả 

chính sách ưu đãi người có công thông qua thuê đơn vị cung cấp dịch vụ công 

theo chỉ đạo Công văn số 288/LĐTBXH- KHTC ngày 05/02/2021 của Bộ Lao 

động- TBXH. 

2.4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới 

* Về chính sách trợ giúp xã hội 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ 

giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030. 
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* Chương trình MTQG giảm nghèo 

 - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 

05/01/2020 về tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và 

An sinh xã hội bền vững năm 2021. Triển khai các chính sách giảm nghèo năm 

2021 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 

269/LĐTBXH-VPQGGN ngày 03/02/2021; đôn đốc các địa phương khẩn trương 

hoàn thành việc cập nhật dữ liệu quản lý hộ nghèo, quản lý đối tượng bảo trợ xã 

hội để đưa vào khai thác, sử dụng.Tổ chức kiểm tra tiến độ thu thập thông tin, cập 

nhật dữ liệu vào phần mềm hệ thống quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng 

bảo trợ xã hội tại các địa phương.  

Rà soát, đánh giá lại một số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao năm 2019, năm 2020. 

- Các chương trình do Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ: 

+ Chương trình hỗ trợ nhà ở năm 2019 – 2020: Tổng số nhà ở được phê 

duyệt hỗ trợ 733 nhà, số nhà không làm 33 nhà (chiếm 4,6%, lý do: hộ gia đình 

có người mới chết, có người ốm đau lâu dài, do tranh chấp đất ở). Số nhà đã hoàn 

thành được giải ngân hoàn toàn và đưa vào sử dụng 699 nhà, đạt 95,4%. Với số 

tiền được hỗ trợ 42,38 tỷ đồng. 

  + Chương trình hỗ trợ về thu nhập: Hướng dẫn, đôn đốc UBND các 

huyện, thành phố, thị xã quyết toán hồ sơ chi trả hỗ trợ thu nhập quý IV năm 

2020 cho 6.146 thành viên hộ nghèo để có thu nhập cao hơn mức chuẩn nghèo 

tại các địa phương với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng, đề xuất nhu cầu quý I/2021. 

* Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

- Triển khai công tác trẻ em năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. 

- Chỉ đạo Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh phối hợp với tổ chức Brittnany 

Hope triển khai dự án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt; chỉ đạo Trung 

tâm CTXH- Quỹ BTTE báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, xây dựng kế 

hoạch hỗ trợ trẻ em năm 2021. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch 

- Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các hoạt động hỗ hỗ trợ khẩn cấp về 

bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em trong thiên tai theo chương trình 

tài trợ của UNICEF. 

* Công tác bình đẳng giới 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 

24/02/2021 về thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên 

cơ sở giới giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; kiện toàn Ban Vì sự 

tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, tổ thư ký giúp việc Ban Vì sự tiến bộ của Phụ 

nữ tỉnh; Công văn số 1497/UBND-VX1 ngày 17/3/2021 về hướng dẫn hoạt động 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. 

- Tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
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2026 cho hơn 650 đại biểu nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (theo Kế hoạch số 

60/KH-UBND ngày 04/3/2021). 

2.5. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tăng cường, nhất là trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chỉ đạo tổ chức cho học viên cai nghiện tập trung 

tại cơ sở cai nghiện đón tết vui vẻ, an toàn, bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, 

chống tệ nạn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Rà 

soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế về quản lý sử dụng kinh phí cai 

nghiện bắt buộc, chính sách cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy 

công lập và tại cộng đồng; hệ thống các quy chế quản lý, chế độ sinh hoạt của 

các đối tượng5. 

Tổ chức thành công 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 340 cán bộ, 

người lao động làm việc trong lĩnh vực điều trị và cai nghiện ma túy năm 2020 

theo Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội;Tổ chức 02 ngày hội việc làm cho nhóm 

người dễ bị tổn thương được giới thiệu và tiếp xúc với các cơ hội việc làm thông 

qua “Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm” tại huyện Can Lộc và 

Nghi Xuân với tổng số 510 người tham gia, nhiều hợp đồng được ký kết, 322 

người lao động đăng ký tư vấn việc làm với 8 Doanh nghiệp tham gia ngày hội.   

2.6. Lĩnh vực Thanh tra 

- Kiểm tra, xác minh đối với 295 trường hợp được nêu tại tiết 1.2.3, tiết 

1.2.4, khoản 1, mục IV và các trường hợp theo đề nghị của UBND huyện Thạch 

Hà, Nghi Xuân tại Kết luận thanh tra số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của Thanh 

tra Bộ Lao động - TBXH theo Quyết định số 8088/QĐ-SLĐTBXH ngày 

21/9/2020 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH. Hiện đang hoàn thiện dự thảo 

kết luận. 

- Tiến hành xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH 

TMDV Phúc Khang (là đơn vị đấu thầu nhân công tại công trình thuộc Công ty 

TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa) do để xảy ra tai nạn lao động làm chết 

01 người lao động, số tiền xử phạt: 10.000.000 đồng. 

- Đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ 02 vụ tai nạn lao động làm chết 

02 người tại Công ty Cổ phần Sao Mai, Công trình Cảng Sơn Dương thuộc 

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa. 

Tổ chức tiếp 51 lượt công dân, tiếp nhận 10 đơn gồm đơn KNPA có nội 

dung liên quan đến giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng, 

bảo trợ xã hội, xét tuyển viên chức, trong đó: 02 đơn không thuộc thẩm quyền 

(01 TC, 01 KNPA); 07 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (04 đơn đã giải quyết, 

03 đang xử lý); 01 đơn lưu do không có họ tên và địa chỉ người gửi. 

2.7. Lĩnh vực Kế hoạch tài chính 

                                           
5 Hiện có 4 quy chế: Quy chế tiếp nhận học viên; Quy chế quản lý học viên; Quy chế khen thưởng kỷ luật, Quy 

chế thăm gặp học viên tập trung. 
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- Phân bổ dự toán nguồn kinh phí chính sách ưu đãi người có công năm 

2021. Phân khai dự toán chi tiết nguồn kinh phí quản lý hành chính và kinh phí 

sự nghiệp năm 2021. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, ban hành 

Quyết định về chương trình công tác năm 2021 của ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

- Tổng hợp tình hình thực hiện dự toán tại các huyện; kiểm tra số liệu chi 

trả kinh phí NCC năm 2020; Tổ chức xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2020 

tại các đơn vị trực thuộc; 

- Hướng dẫn, rà soát triển khai dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cách mạng năm 2021; kiểm tra, soát xét, đối chiếu số liệu chi 

trả, hoàn thiện dữ liệu chi trả kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC năm 

2020; Cập nhật dữ liệu tăng, giảm trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên tháng 

03 năm 2021 vào phần mềm quản lý chi trả.  

2.8. Lĩnh vực Văn phòng 

Tổ chức thực hiện tốt công tác khâu nối, phối hợp các địa phương, đơn vị 

phục vụ lãnh đạo tỉnh đi dâng hương, thăm, tặng quà người có công và các đơn 

vị trong và ngoài tỉnh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; chỉ đạo, hướng 

dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; chủ động phòng, chống dịch Covid-19 

trước diễn biến mới theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, 

hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh. 

Tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và 

xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; hội nghị cán bộ, công chức 

năm 2021; tổng kết hoạt động Khối thi đua HCTH- VHXH năm 2020. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với công chức, viên 

chức và người lao động. Chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức 

bộ máy tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc theo Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thực hiện 

quy trình bổ nhiệm 01 lãnh đạo phòng; Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ 

quan liên quan thực hiện quy trình nhân sự, đề nghị bổ sung 01 đồng chí Phó 

Giám đốc Sở; Tổng hợp hồ sơ đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2021; 

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP 

ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh 

viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Chỉ đạo thực hiện việc ký kết hợp 

đồng làm việc đối với 40 viên chức được tuyển dụng trong kỳ xét tuyển năm 

2020 theo đúng quy định. 

 Ban hành kế hoạch pháp chế, kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch đào tạo 

bồi dưỡng đối với cán bộ công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội năm 2021; kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2021; đôn đốc 

thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ. 
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Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; xây dựng cơ quan, công sở văn minh, đạo đức công vụ và các hoạt 

động hành chính, quản trị, phục vụ… 

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc tham gia, 

điều hành 221 cuộc họp, trong đó 195 cuộc do cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và các sở, ngành chủ trì; 26 cuộc họp do Sở chủ trì.  

2.9. Các đơn vị trực thuộc 

- Nhóm các cơ sở dạy nghề, dịch vụ việc làm: 

(1). Trung tâm Dịch vụ việc làm: Tổ chức 19 phiên giao dịch việc làm, 

trong đó 11 phiên cố định, 3 phiên dành cho doanh nghiệp lớn, 5 phiên lưu động 

tại các địa phương, riêng các phiên lưu động thu hút hơn 1.300 tham gia của lao 

động, trung bình mỗi phiên lưu động có khoảng 250 người tham gia. Do ảnh 

hưởng của dịch Covid 19, trong quý 1 chỉ cung ứng được 12 lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; tuyển sinh được 71 học viên, đạt 52% so với cùng kỳ. 

(2) Trường Trung cấp nghề: Tổ chức đào tạo cho 3.173 học sinh hệ trung 

cấp, 1.440 học sinh hệ sơ cấp (trong đó đào tạo lái xe ô tô các hạng 1.375 học 

viên, sơ cấp các nghề khác 65 học sinh), giáo dục thường xuyên cấp trung học 

phổ thông cho 765 học sinh; Tổ chức thi tốt nghiệp cho 682 học sinh hệ trung 

cấp, 1.375 học sinh hệ sơ cấp, tổ chức sát hạch lái xe cho 1.185 học viên. Huấn 

luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho 1.948 cán bộ, công nhân viên và 

người lao động thuộc các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

(3) Trường Trung cấp kỹ nghệ: Triển khai nhiệm vụ tuyển sinh trước, trong 

và sau tết. Tổng số học sinh hiện đang đào tạo là  2.231, trong đó:  Học sinh hệ 

bổ túc THPT: 514; Học viên trung cấp nghề: 937; Sơ cấp nghề: 780.  

- Nhóm các cơ sở bảo trợ xã hội: 

(1) Làng trẻ em mồ côi: Quý 1 đã đưa vào 2 cháu thuộc đối tượng chính 

sách vào nuôi dưỡng tập trung, và 2 cháu thuộc đối tượng tự nguyện, hiện này, 

đơn vị đang nuôi dưỡng: 102 cháu, trong đó: Trẻ mồ côi bình thường: 55 cháu; 

Trẻ khuyết tật, lang thang: 20 cháu; Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi: 6 cháu; Trẻ tự nguyện: 

19 cháu 

(2) Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ BTTE, Tư vấn, GDNN, PHCN cho 

người khuyết tật: Tổ chức các hoạt động trao quà Tết Nguyên đán cho trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi trên toàn tỉnh với số tiền gần 

100 triệu đồng; Trao học bổng đợt 1 năm 2021 cho 512 học sinh hoàn cảnh khó 

khăn tại 7 huyện do Tổ chức Zhishan Foundation tài trợ với số tiền 395.800.000 

đồng. 

Phối hợp công ty cổ phần Thành Công tổ chức trao 524 suất quà cho học 

sinh tại các trường Mầm non Hương Vĩnh và Tiểu học Thạch Kênh với tổng giá 

trị 140 triệu đồng 

Tổ chức tuyển 98 học sinh tham gia các lớp học nghề khóa 26 năm học 

2021 gồm các ngành nghề: Tin học văn phòng; Cắt may dân dụng và công 

nghiệp; sửa chữa điện dân dụng; mây tre đan. 
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(3) Trung tâm Điều dưỡng NCC&BTXH: Quan tâm, chăm sóc đời sống 

của đối tượng chăm sóc tại đơn vị, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để phục vụ 

các hoạt động điều dưỡng năm 2021 tại đơn vị. Tổ chức các buổi văn hoá văn 

nghệ để các cụ đọc thơ, ca hát cùng cán bộ nhân viên. Hiện nay, tổng số đối 

tượng hiện đang quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng: 107 người. Trong đó: (09 đối 

tượng có công với cách mạng; 71 đối tượng xã hội; 27 đối tượng tự nguyện) 

(4) Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội: Trung tâm đã tiếp 

nhận, chữa trị luân phiên cho 193 đối tượng, trong đó: 115 lượt đối tượng cai 

nghiện ma túy, 78 lượt đối tượng tâm thần; giải quyết tái hòa nhập cộng đồng 

cho 39 đối tượng, trong đó: 23 đối tượng cai nghiện, 16 đối tượng tâm thần. 

Hiện nay, Trung tâm đang quản lý chữa trị cho 154 đối tượng (92 đối tượng cai 

nghiện trong đó 72 bắt buộc, 20 tự nguyện); (62 đối tượng tâm thần trong đó: 33 

đối tượng lâu dài, 12 đối tượng bảo vệ khẩn cấp, 17 đối tượng tự nguyện) 

2.10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, thị xã 

Chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ 

trương, chính sách trên lĩnh vực của ngành đến cơ sở, thôn, xóm; tổ chức rà soát, 

lập danh sách người cao tuổi trong độ tuổi chúc thọ, mừng thọ và đối tượng bảo 

trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khăn được tặng quà tết.  

Hoàn thiện, trình thẩm định hồ sơ các xã đạt chuẩn, xã nâng cao, xã kiểu 

mẫu. Rà soát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng 

cho người lao động; quan tâm chăm lo đời sống người nghèo, người có công, 

đối tượng bảo trợ xã hội; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đối tượng vào cai nghiện tập 

trung, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; đẩy mạnh CCHC, giải 

quyết đúng quy định các hồ sơ, thủ tục; tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán 

bộ cơ sở; quan tâm chỉ đạo triển khai các tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành và 

các nhiệm vụ khác. 

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

- Việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của nhiều doanh nghiệp chưa thực 

sự được quan tâm, đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; công tác huấn 

luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động đạt tỷ lệ thấp, nhiều người lao động 

chưa được huấn luyện nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. 

- Sự phối hợp của doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề giải quyết việc 

làm sau đào tạo còn hạn chế với nhu cầu, tiềm năng của doanh nghiệp. 

- Việc giải quyết các chính sách, xử lý hồ sơ tồn đọng đối với người có 

công; thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và truy thu kinh phí 

người có công gặp nhiều khó khăn; một số đối tượng qua đời, hoàn cảnh quá 

khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả thu hồi. Một số chính sách đối với người có 

công gặp vướng mắc do chưa có văn bản quy định. 

- Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu đã ảnh 

hưởng lớn đến công tác xuất khẩu lao động do các thị trường tạm dừng tiếp nhận 

lao động nước ngoài để phòng, chống dịch; các công ty, doanh nghiệp dịch vụ 

việc làm gặp nhiều khó khăn trong việc đưa người đi làm việc ở nước ngoài đặc 



11 

 

biệt, hai thị trường trọng điểm XKLĐ của lao động tỉnh ta là Nhật Bản, Hàn 

Quốc. 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay trên địa bàn tỉnh, đặc biêt là 

địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động là 

người nước ngoài đang bị thiếu hụt lao động người nước ngoài, dẫn đến ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 

- Một số địa phương, cấp ủy, chính quyền chưa nhất quán về quan điểm, 

nhận thức trong công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm dẫn đến việc chỉ đạo 

triển khai các nhiệm vụ về phòng, chống mại dâm tại địa phương không đồng 

bộ; chưa quyết liệt.  

- Việc thống kê báo cáo người sử dụng, người nghiện ma túy còn nhiều bất 

cập chưa phản ánh đúng thực trạng tại địa phương. Vấn đề tái hòa nhập cộng 

đồng sau cai nghiện vẫn còn khó khăn, một phần do chính bản thân người 

nghiện chưa có quyết tâm cao, vẫn còn mặc cảm, tự ti, người sử dụng lao động 

vẫn còn né tránh, ngại nhận đối tượng sau cai vào làm việc, công tác quản lý sau 

cai vẫn còn hạn chế, chưa thật sự được chú trọng. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021 

1. Lĩnh vực Lao động – việc làm 

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập xử lý thông tin 

thị trường lao động theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 

–TBXH (Cung, cầu lao động) phục vụ việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội của 

tỉnh, huyện, xã và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu Nông thôn mới năm 2021. 

- Phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố, 

thị xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai các quy định mới của Luật, Nghị 

định của Chính phủ về lao động, việc làm, tiền lương, Bảo hiểm xã hội, an toàn 

vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổ chức 05 Hội nghị. 

- Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham mưu UBND 

tỉnh đề xuất Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho phép lao động là 

nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào Hà Tĩnh làm việc 

nhằm tạo điều kiện cho các doah nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. 

- Tập trung triển khai kịp thời, toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ công 

tác thuộc lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động đã được đề ra 

trong chương trình khung của ngành năm 2021. Đặc biệt, là tập trung khắc phục 

những tồn tại, hạn chế và những công việc chưa triển khai. 

2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

- Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

năm 2021, chỉ đạo công tác tuyển sinh, đào tạo; hướng dẫn thực hiện đào tạo 

nghề sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng giai đoạn 2021-2025; xây dựng Kế hoạch 

kiểm tra giám sát hoạt động Giáo dục nghề nghiệp năm 2021. 
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- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp; Chỉ đạo, phối hợp thực hiện chuẩn hóa cập nhật dữ liệu về giáo dục 

nghề nghiệp trên hệ thống phần mềm. 

- Nghiên cứu tham mưu công tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp. 

3. Lĩnh vực Người có công 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công; chi 

trả kịp thời chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng cho người có công. Tham 

mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án và quyết định lựa chọn tổ chức dịch vụ 

chi trả bảo đảm kịp thời, đúng, đủ và an toàn theo quy định của Bộ LĐ-TBXH 

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đón hài cốt liệt sĩ mùa 

khô 2020- 2021; Kế hoạch kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Tổ 

chức chu đáo việc dâng hương, thăm, tặng quà người có công; tổ chức quy tập, 

an táng hài cốt liệt sỹ; thắp nến tri ân, đưa người có công tham dự Hội nghị biểu 

dương người có công tiêu biểu.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản mới; xây dựng kế hoạch, tổ 

chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh Người có công sửa đổi 

và các thông tư, nghị định cho các xã, phường, thị trấn thực hiện đồng bộ ngay 

sau khi các văn bản của trung ương có hiệu lực thi hành. 

- Triển khai thực hiện công tác điều dưỡng tập trung, chi trả kịp thời chính 

sách điều dưỡng tại gia đình theo chỉ tiêu đã phân bổ. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát về lĩnh vực người có công tại các huyện, xã, 

phường.  

- Đôn đốc, giám sát các xã, phường về việc xây dựng nhà ở người có công 

theo Quyết định 22-QĐ/TU của Ban chỉ đạo tỉnh và các chính sách ưu đãi của 

Đảng, Nhà nước về nhà ở có liên quan. 

- Tiếp tục phối hợp, đôn đốc truy thu kinh phí người có công theo các kết 

luận của Thanh tra Bộ; giải quyết các đơn thư của người dân về lĩnh vực người có 

công với cách mạng; 

4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội – Trẻ em – Bình đẳng giới 

* Về chính sách trợ giúp xã hội 

  - Xây dựng Kế hoạch Chương trình giúp xã hội, phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai 

đoạn 2021-2030 (hoàn thành trước 30/4/2021). 

- Xây dựng Quy chế tiếp nhận, quản lý đối tượng tâm thần tại Trung tâm 

chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (hoàn thành trước 20/4/2021). 

* Về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 

- Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2021-2025. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện cập nhật dữ liệu vào hệ thống 

phần mềm quản lý đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. 
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- Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện các quy định về quản lý, điều hành 

và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020. 

 - Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2021-2025. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện cập nhật dữ liệu vào hệ thống 

phần mềm quản lý đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện các quy định về quản lý, điều hành 

và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020. 

- Chi trả hỗ trợ thu nhập quý 1/2021 cho các các thành viên hộ nghèo 

BTXH. 

 * Triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh bão, lũ, nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do 
thiên tai trên địa bàn tỉnh 

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã đôn đốc xây dựng nhà văn 

hóa cộng đồng, nhà ở cho hộ dân sau khi được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, 

sử dụng tiền hỗ trợ đúng mục đích, xây dựng bảo đảm chất lượng; tổ chức gắn 

biển tên nhà đã hoàn thành xây dựng; tổ chức khảo sát, thẩm định nhu cầu, đề 

xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở (đợt 2). 

-  Chuyển kinh phí xây dựng 14 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, 

lũ và các nhà ở hộ dân đã xây dựng. 

* Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

- Giám sát, hướng dẫn huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên triển khai các hoạt 

động hỗ trợ khẩn cấp về bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em trong 

thiên tai. 

- Nghiệm thu cơ sở dữ liệu về trẻ trên hệ thống phần mềm. 

- Triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn về bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em năm 2021. 

* Công tác bình đẳng giới 

 - Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020;Báo cáo tình hình thi hành Nghị định số 

55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về bình đẳng giới. 

- Tổng hợp ý kiến từ các sở, ngành, địa phương, tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới  

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2030. 

5. Lĩnh vực Tệ nạn xã hội 

- Tiếp tực hoàn thiện, chương trình kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội 

năm theo chương trình khung.  
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- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thành lập Tổ công tác cai nghiện; kiện 

toàn BCĐ 138 và đội kiểm tra liên ngành 178 phòng chống tệ nạn mại dâm, tăng 

cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu 

hoạt động mại dâm; 

- Chỉ đạo Trung tâm chữa bệnh tiếp nhận phân loại các đối tượng theo quy 

định pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự tại Trung tâm. Định hướng phương án 

kiểm soát tính pháp lý của hồ sơ cai nghiện.  

- Phối hợp với Tổ chức IOM và WVV triển khai thực hiện các hoạt động 

trong khuôn khổ Dự án TMSV theo Kế hoạch được Bộ Công an phê duyệt và 

chỉ đạo của UBND tỉnh.  

- Triển khai nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết quy định về quản và sử dụng 

kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai ngiện bắt buộc, 

người tự nguyên cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tổ 

chức cai nghiện ma túy tại gia đình và công đồng trên địa bàn Hà Tĩnh. 

6. Lĩnh vực Thanh tra 

- Kiểm tra việc chi trả chế độ người có công tại các huyện, thành phố, thị 

xã; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu sau thanh tra, kiểm 

tra theo kết luận Thanh tra chính sách người có công của Bộ Lao động - TBXH 

và của Giám đốc Sở; Thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất theo lĩnh vực quản 

lý của ngành do cấp có thẩm quyền giao. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xử lý kịp thời các vụ tai nạn 

lao động chết người. Phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng tuyên 

truyền rộng rãi nội dung, kết quả xử lý các vụ tai nạn lao động điển hình để răn 

đe phòng ngừa đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức cho người lao động, 

người sử dụng lao động trong công tác ATVSLĐ. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ; tiếp nhận, phân loại, giải quyết 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất, hỏi chế độ của công dân đầy đủ, kịp 

thời, đúng thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;  

6. Lĩnh vực Kế hoạch tài chính 

- Phân bổ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương ủy quyền chính sách ưu 

đãi người có công với cách mạng năm 2021. 

- Cập nhật dữ liệu tăng, giảm trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên tháng 

04 năm 2021 vào phần mềm quản lý chi trả. 

- Phối hợp xây dựng định mức đơn giá kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách Nhà nước. 

- Tiếp tục hoàn thành công tác thẩm duyệt quyết toán năm 2020 tại các đơn 

vị trực thuộc và Văn phòng Sở. 

- Tổng hợp báo cáo Quyết toán kinh phí người có công năm 2020, trình Bộ 

thẩm định; Tổng hợp báo cáo Quyết toán NSĐP năm 2020. 

7. Lĩnh vực Văn phòng 
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- Tăng cường công tác CCHC; xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn 

chế trong công tác CCHC; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với 

quy định và đề án được phê duyệt; rà soát việc thực hiện hợp đồng lao động tại 

các đơn vị trực thuộc. 

- Sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng 

cuối năm 2021. 

- Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP. 

- Ban hành Quy chế phối hợp tuyên truyền, xử lý thông tin báo chí. 

8. Các đơn vị trực thuộc, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội 

huyện, thành phố, thị xã 

- Tập trung triển khai kế hoạch, chương trình công tác; tổ chức các phiên 

giao dịch việc làm tại các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo cung ứng đủ lao 

động phục vụ sản xuất kinh doanh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh học sinh trung cấp và các lớp dạy 

nghề cho lao động nông thôn, Lái xe ô tô các hạng, Huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động, Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị cho các doanh nghiệp trong tỉnh; 

đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua nhiều hình thức, phù 

hợp với diễn biến dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các 

đối tượng bảo trợ xã hội./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - TBXH;    Báo 

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;      cáo 

- Khối thi đua VHXH-HCTH; 

- Sở Kế hoạch- Đầu tư; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

Gửi bản điện tử 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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