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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 72 /BC-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 4 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tháng 4, nhiệm vụ tháng 5/2021 

công tác lao động, người có công và xã hội 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2021, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động - TBXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đạt nhiều kết 

quả, trọng tâm là: (1) Tập trung tham mưu, giải quyết chế độ chính sách người 

có công, bảo trợ xã hội;(2) Tổ chức Tập huấn hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao 
động năm 2019 và phổ biến chính sách Luật về Bảo hiểm tai nạn lao động, bảo 
hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp;(3) Tổ chức Hội giảng nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII năm 2021;(4) Xây dựng Kế 
hoạch đón Hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2021;(5) Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện 
chương trình 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 
và các nhiệm vụ thường xuyên khác. 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao 

Trong tháng 03/2021 (từ ngày 20/03/2021 đến ngày 20/4/2021), Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 22 văn bản, trong đó đã xử lý 22 văn 

bản đúng hạn (phụ lục kèm theo). 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

2.1. Lĩnh vực Lao động - Việc làm 

* Lĩnh vực Lao động - Tiền lương 

- Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 440 người, số tiền 7,44 tỷ đồng; 

chấm dứt 15 trường hợp, học nghề 18 trường hợp, tạm dừng 09 trường hợp, hủy 

08 trường hợp, tiếp tục hưởng 01 trường hợp. Tư vấn pháp luật về lao động cho 

08 trường hợp.  

 - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện ủy quyền tại Thông tư số 

32/2014/TT-BLĐTBXH; Tình hình kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 

03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp tuyển lao động làm 

việc tại Công ty Haivina Hồng Lĩnh. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020 phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” và xin ý kiến góp ý 

về Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 
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* Lĩnh vực lao động – việc làm, an toàn lao động 

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ 

chức Tập huấn hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động năm 2019 và phổ biến 

chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho các 

đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế tỉnh, thị xã Kỳ Anh và thị xã 

Hồng Lĩnh. 

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với các huyện, 

thành phố, thị xã xác minh thông tin về chấp hành hợp đồng lao động đối với 

145 người lao động đã hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương 

trình EPS chưa về nước hoặc về nước nhưng chưa thực hiện thanh lý hợp đồng 

theo quy định. 

- Tham mưu triển khai các nội dung về quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của 

người lao động Chương trình EPS bị xử lý và đã nộp vào Ngân sách nhà nước 

tỉnh theo quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tổ chức tập 

huấn, hướng dẫn thực hiện các Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định về người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam và tuyển 

dung, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

- Đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 theo Kế hoạch số 

55/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh. 

- Phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đề 

nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho phép 81 lao động người 

nước ngoài vào làm việc tại 13 doanh nghiệp, tổ chức.  

2.2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp  

- Tổ chức thành công Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà 

Tĩnh lần thứ VII năm 2021 (từ ngày 13/4/2021 đến ngày 19/4/2021). Sau 3 ngày 

hội giảng (từ ngày 13 - 16/4/2021), Ban tổ chức Hội giảng đã trao 1 giải nhất, 1 

giải nhì và 2 giải ba tập thể cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trao 4 giải nhất, 

4 giải nhì, 8 giải ba, 16 giải khuyến khích cho các nhà giáo.. 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của 

Nhà nước về hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 20211; Tham mưu UBND 

tỉnh ban hành văn bản đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển giáo 

dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề2 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các CSGDNN triển khai Thông tư số 26/2020/TT-

BLĐTBXH ban hành danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng; Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH về 

Quy định cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp; Thông tư số 21/2020/TTBLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của thông tư 08/2017/TTBLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ 

                                           
1 Kế hoạch số 122/KH-SLĐTBXH ngày 30/3/2021. 
2 Công văn số 674/SLĐTBXH-GDNN ngày 02/4/2021. 
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Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ 

của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

- Cho ý kiến về việc đề nghị thành lập trung tâm GDNN-GDTX huyện Kỳ 

Anh; Trình UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp Lam Hồng; trình UBND tỉnh mở rộng địa điểm đào tạo của Trường 

Trung cấp nghề Hà Tĩnh tại huyện Kỳ Anh và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại 

trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh. 

2.3. Lĩnh vực Người có công 

- Tiếp tục tập trung tham mưu, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế 

độ, chính sách theo đúng quy định; quan tâm đảm bảo đời sống, thực hiện các 

chế độ, chính sách đối với người có công; tiếp nhận, xử lý 1052 hồ sơ người có 

công, trong đó 714 hồ sơ đã giải quyết (đúng hạn 100%) số hồ sơ chưa đến hạn 

đang tiếp tục giải quyết. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban lĩnh vực người 

có công. 

Đặc biệt giải quyết đơn thư của ông Lê Văn Minh, trú tại phường Thạch 

Linh, TP Hà Tĩnh về việc đề nghị hưởng chế độ trợ cấp đối tượng thương binh 

từ 21% lên 35%; làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tiếp nhận 07 bộ 

hồ sơ thương binh do quân đội chuyển đến; làm việc với UBND huyện Can Lộc 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc xác lập hồ sơ và đề nghị công nhận 

liệt sĩ đối với thương binh có tỷ lệ thương tật 81% trở lên chết do vết thương tái 

phát.  

- Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đón hài cốt liệt sĩ mùa 

khô 2020- 2021. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực 

hiện một số chế độ, chính sách người có công với cách mạng (Báo cáo đề án 

150, xác minh thông tin liệt sĩ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; báo 

cáo kết quả thực hiện truy thu theo các kết luận thanh tra và một số nội dung còn 

vướng mắc trên địa bàn…). 

- Đình chỉ chế độ chất độc hóa học theo Kết luận thanh tra số 1663/KL-TTr 

ngày 18/3/2021 của Sở Lao động - TBXH. Thông báo tạm đình chỉ đối với đối 

tượng không bổ sung được giấy tờ vùng miền theo Kết luận thanh tra 

124/KLTT-TTr của Thanh tra Bộ Lao động - TBXH. 

- Phê duyệt đối tượng điều dưỡng tập trung, điều dưỡng đối với các huyện, 

thành phố, thị xã. Chỉ đạo các địa phương chi trả kịp thời trợ cấp ưu đãi tháng 04 

đảm bảo quy định cho hơn 42.000 người có công, kinh phí hơn 145 tỷ đồng. 

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

* Về chính sách trợ giúp xã hội 

 - Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát 

triển công tác xã hội giai đoạn 2021-20303. 

- Nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng phần mềm bảo trợ xã hội, giảm 

nghèo, trẻ em. 

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo 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. 

                                           
3 Công văn số 705/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 07/4/2021 
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* Chương trình MTQG giảm nghèo 

  - Tổng hợp báo cáo đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý, điều 

hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 (phục vụ kiểm toán, kiểm 

đếm);  

- Báo cáo kết quả rà soát xã bãi ngang ven biển giai đoạn 2016 – 2020; rà 

soát, báo cáo số liệu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển phục vụ 

xây dựng tiêu chí cho giai đoạn 2021 - 20254. 

- Đôn đốc đưa phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo, quản lý đối tượng 

BTXH, TE vào khai thác, sử dụng;  

- Chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

trong thực hiện Đề án thí điểm tỉnh nông thôn mới;  

- Chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên thực hiện triển khai đánh giá các tiêu chí 

Huyện Nông thôn mới, đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá, thẩm định các tiêu 

chí huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Các chương trình do tập đoàn Vingroup hỗ trợ: 

 + 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. Kết quả: Đã chi trả thu nhập quý IV cho 6075 thành viên hộ nghèo BTXH 

(2.763 người cao tuổi, 3312 người khuyết tật) với số tiền gần 7 tỷ đồng. Đề xuất 

hỗ trợ quý 1/2021 cho 5.537 người (2489 người cao tuổi, 3048 người khuyết tật) 

số tiền 6.335.865 ngìn đồng. 

+ Chương trình hỗ trợ bê giống: tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn 

số 2072-UBND-VX2 ngày 08/4/2021 về quản lý “Quỹ con giống” do tập đoàn 

Vingroup tài trợ. 

* 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 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 22 tỉnh ban hành 04 văn bản chỉ đạo, triển khai, 

thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở5. 

- Đề nghị Tập đoàn Vingroup chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt 2. 

Ngày 05/4/2021, tập đoàn Vingroup đã chuyển 30 tỷ để hỗ trợ xây dựng nhà văn 

hóa, nhà ở cho hộ dân. 

- Chỉ đạo, đôn đốc 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 tài trợ sau khi hoàn thành xây dựng. Tổ chức kiểm tra, 

hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện hồ sơ giải ngân 897/960 nhà 

                                           
4 Công văn số 566/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 24/3/2021. 
5Thông báo số 05-TB/BCĐ ngày 19/3/2021 về Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện 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 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23-QĐ/BCĐ ngày 19/3/2021 về phê duyệt bổ sung danh sách và phân 

bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại thôn Phúc Xá, xã Hòa Lạc, huyện 

Đức Thọ; Quyết định số 50-QĐ/BCĐ ngày 08/4/2021 về điều chỉnh, thay thế danh sách, địa điểm xây dựng 02 

nhà văn hóa tránh bão, lũ tại huyện Lộc Hà; Công văn số 08-CV/BCĐ ngày 01/4/2021 về thống nhất mẫu biển 

nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; nhà ở kiên cố cho hộ dân. 
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ở để gửi cho đơn vị tài trợ (tập đoàn Vingroup) và phối hợp với Quỹ Thiện tâm - 

Tập đoàn Vingroup kiểm tra tiến độ thực tế xây dựng nhà văn hóa, nhà ở cho hộ 

dân tại các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh. 

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức khảo sát, xác định 

đối tượng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức thẩm 

định, hoàn tất hồ sơ gửi Ban Chỉ tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở 

(đợt 2) và nhà văn hóa cộng đồng (đợt 3). Đến nay, theo kết quả thẩm định của 

Sở Xây dựng và UBMTTQ tỉnh, toàn tỉnh có 64 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh bão, lũ và 1.089 nhà ở cho hộ gia đình đề xuất phê duyệt hỗ trợ xây dựng. 

Kết quả thực hiện:  

- Đã khởi công 23/25 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão đạt 92% kế 

hoạch. Hiện nay các công trình xây dựng nhà văn hóa đã hoàn thành từ 30% -

90% khối lượng xây dựng, một số nhà văn hóa sắp hoàn thiện, đưa vào sử dụng; 

- Khởi công xây dựng 897/960 nhà ở cho hộ dân, chiếm 93,4% tổng số nhà 

được Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt.   

- Tổng hợp danh sách, hồ sơ, chuyển kinh phí cho Ban Chỉ đạo các huyện, 

thành phố, thị xã để giải ngân 50% kinh phí ban đầu cho 568 hộ gia đình đã khởi 

công xây dựng với tổng số tiền 19.880 triệu đồng6; 11 nhà văn hóa với số tiền 11 

tỷ đồng 7. 

* Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em ) 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1621/UBND-VX2 ngày 

22/3/2021 về triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2021 và tăng cường các 

biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Chỉ đạo các địa phương, đơn 

vị triển khai công tác trẻ em năm 2021, tăng cường các biện pháp phòng chống 

tai nạn thương tích trẻ em và thu thập, thống kê tình hình trẻ em8. 

- Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi năm 2010 

* Công tác bình đẳng giới 

- Đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng đối với 03 

tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết chiến lược, chương 

trình, đề án bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới  

- Xin ý kiến Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình 

đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 9 

- Tham mưu Báo cáo số 58/BC-SLĐTBXH ngày 31/3/2021 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. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực 

hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. 

2.5. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội  

- Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội giai 

đoạn 2016-2020. 

                                           
6 Quyết định 2441-QĐ/BCĐ ngày 09/4/2021 
7 Quyết định 1837-QĐ/BCĐ ngày 24/3/2021 
8 Công văn số 658/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 01/4/2021 
9 Công văn số 608/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 29/3/2021 
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- Phối hợp với Dự án TMSV lên kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho một số đối 

tượng đích.  

- Xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Báo cáo tác động của “Nghị quyết về quản 

lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

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

túy công lập, tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh”.  

-  Chỉ đạo các mô hình cai nghiện tiếp tục hoạt động theo chương trình kế 

hoạch; chỉ đạo, đôn đốc công tác cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh GDLĐXH 

Hà Tĩnh. 

 2.6. Lĩnh vực Thanh tra 

- Thanh tra việc xác lập hồ sơ hưởng chế độ người có công đối với ông 

Nguyễn Văn Minh và ông Trần Mậu Thìn theo Quyết định số 1960/QĐ-

SLĐTBXH ngày 30/3/2021 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH.  

- Tiếp tục điều tra, xác minh và phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ tai 

nạn lao động làm chết 01 người tại Công trình Cảng Sơn Dương thuộc Công ty 

TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa. 

- Ban hành quyết định thụ lý và thành lập Tổ xác minh đối với đơn tố cáo 

ông Phan Văn Long, trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Thạch Hà hưởng chế độ thương 

binh không đúng quy định. 

- Tiếp 56 lượt công dân tại Văn phòng Sở; tiếp nhận và xử lý 02 đơn tố cáo. 

2.7. Lĩnh vực Kế hoạch tài chính 

- Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2021; giao bổ sung dự toán 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.  

- Tổ chức xét duyệt, thẩm định quyết toán kinh phí Ngân sách Trung ương 

ủy quyền năm 2020 tại các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp 

huyện. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa 

bàn tỉnh10. 

- Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công 

với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Hợp đồng 

nguyên tắc giữa Sở Lao động - TBXH với Bưu điện tỉnh; Hợp đồng cung cấp dịch 

vụ chi trả giữa Phòng LĐ-TBXH cấp huyện với Bưu điện cấp huyện. 

2.8. Lĩnh vực Văn phòng 

- Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, chỉ đạo đơn vị trực thuộc tiếp tục 

sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo quy định; phối hợp thực hiện quy trình bổ 

nhiệm lại Giám đốc Sở. Trình UBND tỉnh cho ý kiến về việc tuyển dụng viên 

chức năm 2021 tại Trung tâm Công tác xã hội; tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo 

                                           
10 Báo cáo số 65/BC-SLĐTBXH ngày 14/4/2021 
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quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở; Ban hành Kế hoạch chuyển 

đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý11; 

Hoàn thiện phiếu điều tra về cơ sở hành chính năm 2021. 

- Nâng lương thường xuyên đối với 02 viên chức là Thủ trương đơn vị trực 

thuộc, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 02 công chức, phụ cấp thâm 

niên nghề đối với 01 công chức, quyết định nâng lương trước thời hạn đối với 

16 công chức, viên chức, đề nghị Sở Nội vụ nâng lương trước hạn đối với 01 

công chức. 

- Làm việc với UBKT Tỉnh ủy về việc giám sát thường xuyên tại địa bàn. 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP của Chính Phủ; 

báo cáo tiến độ thực hiện chuyển giao BCCI giai đoạn II. Tổ chức rà soát, kiểm 

điểm công việc tại Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục - Lao động xã hội và liên 

quan đến nội dung báo chí phản ánh. 

- Trả lời các nội dung theo chỉ đạo tại Công văn số 1388/UBND-TH5 ngày 

15/3/2021 về xử lý các kiến nghị, đề nghị của các địa phương 

- Thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân lần đầu theo 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP và hoàn thiện hồ sơ nộp cơ quan kiểm soát tài 

sản, thu nhập. 

 - Công tác Đảng: chỉ đạo thực hiện đối khớp hồ sơ Đảng viên năm 2020, 

kiểm tra, lập danh sách kiểm tra kỹ thuật thẻ Đảng viên lần thứ 4 năm 2021; rà 

soát, tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị tuyên dương trong học tập và làm theo 

tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2.9. Các đơn vị trực thuộc 

- Đối với nhóm đơn vị dạy nghề, lao động việc làm: 

+ Trường Trung cấp nghề: Tuyển mới 1.866 học viên; trong đó đào tạo 

nghề thường xuyên: 99; học viên, lái xe ô tô các hạng 404 học viên, lái xe mô tô 

hạng A1: 140 học viên, An toàn lao động 1.223  học viên. Làm việc với UBND 

tỉnh và các Sở, Ban ngành liên quan xin mở rộng địa điểm đào tạo tại Kỳ Anh; - 

Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch mặt bằng sử dụng đất tại cơ sở 1 (số 454 Hà 

Huy Tập, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và đã được UBND tỉnh phê duyêt quy 

hoạch.  

+ Trường Trung cấp kỹ nghệ: tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về đào 

tạo các bậc học Bổ túc THPT, Trung cấp nghề, lái xe; tổ chức thi thử tốt nghiệp 

cho học sinh khối 12; quan tâm nâng cao chất lượng công tác dạy và họp. 

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm: Trung tâm đã tổ chức được 06 phiên giao 

dịch việc làm, trong đó có 1 phiên online, 3 phiên lưu động, 02 phiên cố định, 

thu hút gần 1.000 người tham gia. Đặc biệt, trong tháng, đơn vị đã tổ chức thành 

công phiên sàn online kết nối với sàn giao dịch việc làm thanh niên thành phố 

Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa thu hút hơn 200 lao 

động tham gia. Công tác xuất khẩu lao động đã có nhiều tiến triển. 

- Đối với nhóm đơn vị bảo trợ xã hội: 

+ Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội: tiếp tục thực 

hiện tốt công tác thăm khám, chăm sóc, điều trị cho các đối tượng, thực hiện 

                                           
11 Kế hoạch số 91/KH-SLĐTBXH ngày 15/3/2021 
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khám BHYT theo hợp đồng cho hơn 50 đối tượng tại Trung tâm; tiếp đón và tổ 

chức điều dưỡng tập trung 02 đoàn điều dưỡng người có công của các huyện 

Lộc Hà và thị xã Kỳ Anh với tổng số lượng 272 đại biểu. 

+ Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ BTTE, TV, GDNN, PHCN cho người 
khuyết tật: tiếp tục thực hiện dạy nghề cho 06 lớp khóa năm 2021 và xây dựng 

kế hoạch tuyển sinh năm học mới; khảo sát, hỗ trợ lắp đặt 80 tủ sách tại lớp học 

cho học sinh Tiểu học tại huyện Kỳ Anh; phối hợp với tổ chức Zhishan, Bệnh 

viện Quốc tế Vinh khám và phẫu thuật miễn phí cho 21 em bị dị tật vận động, 

các bệnh về tiết niệu, tiêu hóa trên toàn tỉnh; trao bộ dụng cụ hỗ trợ và thực hiện 

tham vấn, tư vấn, quản lí ca cho 10 phụ nữ bị bao lực gia đình, bất bình đẳng 

giới tai Cẩm Xuyên và Lộc Hà. 

+ Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh: thực hiện quy trình, thủ tục về việc cho con 

nuôi người nước ngoài, tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, 

điều trị, giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật; đưa đối tượng thuộc diện mở rộng 

vào nuôi dưỡng theo nghị định 136/2013/NĐ-CP. 

+  Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội: Tiếp nhận mới 07 

đối tượng, trong đó: 03 đối tượng cai nghiện ma túy, 04 đối tượng tâm thần nâng 

tổng số đối tượng chăm sóc điều trị tại đơn vị 156 đối tượng; thực hiện tốt công 

tác chăm sóc, điều trị; sắp xếp bố trí lao động trị liệu phù hợp với tình trạng sức 

khỏe của đối tượng. 

2.10. Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố, thị xã 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với đối tượng người có 

công, đối tượng bảo trợ xã hội, giải quyết đúng quy định các hồ sơ, thủ tục; tập 

trung hoàn thiện hồ sơ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và 

nhà kiên cố cho hộ NCC, hộ nghèo và hộ bị ảnh hưởng thiên tai. 

3. Tồn tại, hạn chế 

- Phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, 

trẻ em đưa vào khai thác, sử dụng còn chậm. 

- Kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ người dân học nghề trình độ sơ cấp và 

đào tạo dưới 3 tháng còn chậm do nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề 

theo các chương trình mục tiêu chưa được trung ương phân bổ. 

- Tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động 

của các đơn vị thuộc khối việc làm - dạy nghề, đặc biệt trong công tác giới thiệu 

việc làm, xuất khẩu lao động.  

III. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2021 

1. Lĩnh vực Lao động - việc làm 

- Tổng hợp đề xuất của các đơn vị, doanh nghiệp về nhu cầu hỗ trợ kinh phí 

huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2021 gửi Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội thẩm định, phê duyệt kinh phí theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn 

vệ sinh lao động năm 2021 tại các huyện, thành phố, thị xã và một số doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

- Phối hợp 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, 
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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 02 Hội nghị. 

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

tỉnh đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho phép người lao 

động nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh. 

2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

- Chỉ đạo công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2021; 

- Thực hiện Kế hoach Kiểm tra giám sát hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 

năm 2021. 

- 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 tập trung giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách người có 

công theo đúng quy định;  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, 

chính sách và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tại địa phương; xây dựng kế 

hoạch đón hài cốt liệt sĩ năm 2021. 

- Triển khai phê duyệt kế hoạch điều dưỡng; Phê duyệt chế độ ưu đãi học 

sinh, sinh viên và dụng cụ chỉnh hình đối tượng người có công và thân nhân 

người có công theo định kỳ; 

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

* Về chính sách trợ giúp xã hội 

 - Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội. 

- Trình UBND tỉnh ban hành 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. 

* Về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 

- Tổng hợp báo cáo kết quả khai thác, sử dụng phần mềm hộ ngèo, hộ cận 

nghèo, phần mềm quản lý công tác trẻ em. 

- Hoàn thiện nội dung thuộc lĩnh vực của ngành trong thực hiện Đề án thí 

điểm tỉnh nông thôn mới. 

- Triển khai rà soát, báo cáo hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 

được cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2021. 

- Hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí huyện 

nông thôn mới của huyện Hương Sơn. 
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* 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 

 - Căn cứ nguồn kinh phí vận động, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt 

danh mục, địa điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng (đợt 3), nhà ở kiên cố cho 

hộ dân (đợt 2). 

- Hoàn thiện hồ sơ giải ngân nhà ở gửi tập đoàn Vingroup. 

* Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

 - Xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn về 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021. 

- Thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng chống 

xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em tại các địa phương. 

* Công tác bình đẳng giới 

- Tổ chức họp Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. 

- Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2011-2020: tham mưu văn bản hướng dẫn khen thưởng UBND tỉnh,  

hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia bình đẳng 

giới giai đoạn 2011 - 2020. 

 - Tổng hợp ý kiến góp ý để 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 tục thực hiện chương trình, kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội; đôn 

đốc các huyện, thị xã, thành phố phòng 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. 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 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 cộng đồng trên địa bàn Hà Tĩnh.  

6. Lĩnh vực Thanh tra 

- Tiếp tục thanh tra việc xác lập hồ sơ hưởng chế độ người có công đối với 

ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Mậu Thìn theo Quyết định số 1960/QĐ-

SLĐTBXH ngày 30/3/2021 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH. 

- Thanh tra hồ sơ cấp phép lao động đối với lao động nước ngoài đang làm 

việc trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

- Giải quyết đơn tố cáo ông Phan Văn Long, trú tại xã Thạch Mỹ, huyện 

Thạch Hà hưởng chế độ thương binh không đúng quy định. 

- Điều tra tai nạn lao động theo thẩm quyền; Thanh tra các vụ việc khác do 

UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Lao động - 

TBXH giao. 
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7. Lĩnh vực Kế hoạch Tài chính 

- Tiếp tục thẩm duyệt quyết toán nguồn kinh phí chính sách ưu đãi Người 

có công năm 2020 tại các phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tại các 

huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch. 

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

5/2021 vào phần mềm quản lý chi trả.  

- Thực hiện các phần hành kế toán tại văn phòng Sở.  

8. Lĩnh vực Văn phòng 

- Sắp xếp, tổ chức bộ máy theo đề án đã được phê duyệt. 

- Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật về bầu cử. 

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

tác đối với công chức không giữ chức vụ quản lý theo Kế hoạch đã ban hành. 

- Thực hiện đối khớp hồ sơ Đảng viên và kiểm tra kỹ thuật thẻ Đảng viên 

theo quy định. 

9. 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; tập trung hoàn thiện 

hồ sơ về hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhà văn hóa cộng đồng; 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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