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Số: 105/BC-SLĐTBXH

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện tháng 6, nhiệm vụ tháng 7/2021
công tác lao động, người có công và xã hội

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2021, 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 kịp thời chế độ chính sách
người có công, bảo trợ xã hội; (2) Chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch Covid-19; (3) Đôn đốc các địa phương tổng hợp hồ sơ quyết
toán về chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP; (4) Triển khai thực hiện
các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; (5) Chỉ đạo tăng cường
phối hợp tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và các nhiệm
vụ thường xuyên khác.
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao
Trong tháng 6/2021 (từ ngày 20/5/2021 đến ngày 18/6/2021), Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 16 văn bản, trong đó đã xử lý 16 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
- Ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 606 người, số tiền 8,5
tỷ đồng; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 13 trường hợp, học nghề 15 trường
hợp, tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp 04 trường hợp, hủy trợ cấp thất 05
trường hợp, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 02 trường hợp. Tư vấn pháp luật
về lao động cho 03 trường hợp.
- Báo cáo tình hình thu hồi tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp sai quy định;
góp ý Dự thảo quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT tỉnh với các sở, ban,
ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã; Dự thảo văn bản chỉ đạo thực
hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2021; Góp ý tạm dừng hoạt
động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu tại vùng cách ly y
tế để phòng chống dịch Covid-19.
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ cho
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, Ban Quản lý Cảng cá Hà Tĩnh, Ban Quản lý rừng
phòng hộ Hồng Lĩnh.
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* Lĩnh vực lao động – việc làm, an toàn lao động
- Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ
thị số 40-CT/TW ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác quản
lý lao động nước ngoài tại Việt Nam; Dự thảo Văn bản thực hiện Công điện số
03/CĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về
tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Tiếp tục đôn đốc và hướng dẫn các huyện, thành phố chưa ban hành Kế
hoạch thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động năm 2021 theo quy định tại
Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; đôn đốc tổng hợp hồ sơ quyết toán về chi trả chính sách
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP
và Nghị quyết 154/NQ-CP.
- Phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình lao động Hà Tĩnh làm việc tại
Bắc Giang với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
- Tổng hợp báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực xuất khẩu lao động; Báo cáo tổng kết 10 năm
thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về tăng cường
công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong
lĩnh vực xuất khẩu lao động.
- Triển khai thực hiện Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 Nghị
định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản
3 Điều 37 và Điều 39 của Luật việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh
nghiệp dịch vụ việc làm.
- Chỉ đạo Trung tâm DVVL hướng dẫn 81 lao động hoàn thiện hồ sơ gia
hạn tiếp tục tham gia Chương trình EPS, hướng dẫn 105 lao động đã được doanh
nghiệp Hàn Quốc lựa chọn hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ và tham gia đầy đủ
khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.
- Tổng hợp các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh
lao động năm 2021; Cấp giấy xác nhận khai báo đối với 22 máy, thiết bị có yêu
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- 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 30 lao động người
nước ngoài vào làm việc tại 03 doanh nghiệp, tổ chức.
2.2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới
* Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
- Chỉ đạo, hướng dẫn mức thu học phí học nghề, mức thu học phí trong lĩnh
vực giáo dục nghề nghiệp và thực hiện chính sách miễn, giảm học phí năm học
2021-2022; Chỉ đạo tăng cường phối hợp tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề
nghiệp năm 2021; Điều chỉnh nội dung phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề
nghiệp trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh 2021-2030, định hướng đến năm 2050.
- Triển khai Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng
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Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung
cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp,
cao đẳng.
- Đề nghị Sở Tài chính cấp bù kinh phí miễn giảm học phí cho học sinh học
nghề theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phru đối
với học sinh Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh. Trả lời UBND huyện Kỳ Anh về
việc đề nghị thành lập Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường
xuyên huyện Kỳ Anh.
- Triển khai kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp theo Quyết
định số 534/QĐ-LĐTBXH; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Startup Kite 2021 theo
Quyết định số 237/QĐ/TCGDNN-CTHSSV;
- Tổng hợp báo cáo đánh giá, đề xuất sửa đổi ngành, nghề trọng điểm,
trưởng được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm, báo cáo về nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, báo cáo tình hình triển khai nhóm nhiệm vụ “Đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực” tại Nghị quyết 49/NQ-CP.
* Lĩnh vực Bình đẳng giới:
- Tổng hợp, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong 10 năm
thực hiện chiến lược quốc gia Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2021.
- Tổng hợp, báo cáo sơ kết hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu
năm 2021.
2.3. Lĩnh vực Người có công
- 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; Xây dựng Kế hoạch tặng quà và dâng hương, dâng hoa nhân dịp
kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/2021.
- Thẩm định, phê duyệt chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình, ưu đãi học
sinh sinh viên đối tượng người có công. Phối hợp UBND thành phố Hà Tĩnh bổ
sung hồ sơ xác nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Tài Liệu.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện mốt số chế độ, chính sách người có
công với cách mạng của các địa phương như: số liệu đối tượng người có công
đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, số đối tượng đang nuôi dưỡng
tập trung tại cơ sở Bảo trợ xã hội, đối tượng và thân nhân được cấp thẻ BHYT
khám chữa bệnh; kết quả thực hiện truy thu theo các kết luận thanh tra và một số
nội dung còn vướng mắc trên địa bàn… để phục vụ công tác quản lý.
- Thẩm định hồ sơ đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất
độc hóa học bổ sung giấy tờ vùng miền theo Kết luận thanh tra số 1663/KL-TTr
ngày 18/3/2021 của Sở Lao động - TBXH. Chỉ đạo UBND các huyện, thành
phố, thị xã thực hiện tạm đình chỉ các đối tượng không bổ sung giấy tờ vùng
miền và tiếp tục chi trả chế độ cho đối tượng bổ sung được giấy tờ vùng miền
phù hợp theo quy định.
- Tiếp nhận, xử lý 627 hồ sơ người có công, trong đó 482 hồ sơ đã giải
quyết, 34 hồ sơ chưa đến hạn đang tiếp tục giải quyết, có 111 hồ sơ trả về yêu
cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ và tiếp nhận, xử lý đơn thư theo đúng quy định.
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2.4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
* Về chính sách trợ giúp xã hội
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3593/UBND-VX2 ngày
10/6/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày
15/3/2021 của Chính phủ về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối
tượng bảo trợ xã hội. Nghiên cứu, góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ
Tài chính về thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021.
- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác xã
hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Chỉ đạo, phối hợp Bưu điện tỉnh chi trả chính sách trợ giúp xã hội thường
xuyên tại cộng đồng trong gian xảy ra dịch Covid – 19.
- Báo cáo dự toán kinh phí thực hiện cho đối tượng bảo trợ xã hội, đối
tượng hưởng chính sách theo Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 20221; tổng hợp
báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm 20212.
* Chương trình MTQG giảm nghèo – xây dựng nông thôn mới
- Tổ chức rà soát, đánh giá, thẩm định3 các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông
thôn mới đối với huyện Hương Sơn; góp ý lần 2 Dự thảo đề án huyện nông thôn
mới nâng cao của huyện Can Lộc tại Văn bản số 1149/BTXH-TE-BĐG ngày
25/5/2021; tham gia ý kiến dự thảo quyết định phân công đỡ đầu xã về đích
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, theo đó, Sở
Lao đông - Thương binh và Xã hội được phân công đỡ đầu xã Đức Hương,
huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
- Cung cấp hồ sơ phục vụ kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững năm 2020 (Chương trình 135).
- Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, định mức, tiêu chí phân bổ
vốn thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016 - 20204; kết quả
thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII; tham gia xây
dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp, dân
dân, nông thôn; tham mưu báo cáo khoa học phản ánh kết quả giảm nghèo sau
30 năm tái thành lập tỉnh.
- 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 I năm 2021. Kết
quả: Đã chi trả cho: 5.461 thành viên hộ nghèo BTXH (2.460 người cao tuổi,
3001 người khuyết tật) với số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. Đề xuất hỗ trợ quý II/2021
Công văn số 1306/SLĐTBXH-BTXH ngày 11/6/2021. Dự kiến năm 2022: Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội 73.540 người;
kinh phí thực hiện: 522.532.972 ngàn đồng; Tổng số đối tượng hưởng Nghị quyết 151/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của
HĐND tỉnh: 3.561 người; kinh phí thực hiện: 49.150.560 ngàn đồng.
2 Tổng đối tượng 63.334 đối tượng, tổng kinh phí 165.587.697 ngàn đồng, trong đó: Thực hiện kinh phí đối tượng tại công
đồng: chi trả cho 63.110 đối tượng trợ cấp thường xuyên, số tiền 137.568.821 ngàn đồng, kinh phí hỗ trợ mai táng phí
6.229.200 ngàn đồng cho 1.154 người, cấp thẻ BHYT cho 43.964 người, số tiền 19.037.844 ngàn đồng (chuyển BHXH), kinh
phí quản lý 619.500 ngàn đồng (chuyển cho ngành bưu điện thanh toán lệ phí dịch vụ chi trả); Thực hiện kinh phí chăm sóc, nuôi
dưỡng cho 224 đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, kinh phí thực hiện 2.132.330 ngàn đồng (chăm sóc, nuôi dưỡng 1.979.420
ngàn đồng, mua thẻ BHYT cho 216 đối tượng ,44.480 ngàn đồng, chi mai táng phí 4 đối tượng chết 53.200 ngàn đồng.
3 Văn bản số 1237/SLĐTBXH-BTXH ngày 03/6/2021
4 Báo cáo số 82/BC-SLĐTBXH ngày 20/5/2021
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cho 5.421 người (2.437 người cao tuổi, 2.984 người khuyết tật) số tiền 6.335.865
ngìn đồng.
+ Chương trình hỗ trợ bê giống: tham mưu UBND tỉnh chuyển công tác
quản lý “Quỹ con giống” do tập đoàn Vingroup tài trợ từ Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội sang Hội Nông dân tỉnh; hướng dẫn Phòng LĐ-TB&XH các
huyện, thành phố, thị xã bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Hội Nông dân
cấp huyện.
* 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 Quyết định số 137-QĐ/BCĐ
ngày 27/5/2021 về điều chỉnh nguồn kinh phí đã phân bổ hỗ trợ xây dựng nhà
văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (đợt 3) và nhà ở kiên cố cho người có
công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai (đợt 1,2); Quyết định số 139QĐ/BCĐ ngày 03/6/2021 về việc phê duyệt hỗ trợ xây dựng 05 nhà văn hóa
cộng đồng. Lũy kế tính đến tháng 6/2021 toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 2.053 hộ
xây dựng ở và 30 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với tránh bão, lũ.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã về sử dụng
vật liệu xây dựng và gắn biển xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở hộ dân, sử
dụng nguồn kinh phí giảm thuế GTGT và tiết kiệm trong đấu thầu để có thêm
kinh phí xây lắp, hoàn thiện các hạng mục công trình nhà văn hóa cộng đồng.
Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã đôn đốc quyết toán kinh phí xây dựng nhà
văn hóa cộng đồng và nhà ở cho hộ dân5.
- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên về hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà
văn hóa cộng đồng tại thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Thành, hoàn thiện hồ sơ đề nghị
Ngân hàng Vietinbank chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho 50
gia đình chính sách6; trả lời Sở Xây dựng về ý kiến về đề xuất cải tạo nâng cấp
nhà học 02 tầng thành Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại thôn
Hồng Lam, xã Xuân Giang.
- Ban hành Quyết định chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng 02 nhà văn
hóa huyện Lộc Hà, cấp 50% kinh phí còn lại cho 302 nhà đã hoàn thiện xây
dựng với tổng số tiền 10.570 triệu (trong số 568 nhà thuộc đối tượng người có
công, hộ nghèo, hộ bị ảnh thiên tai đã được tạm ứng 50% kinh phí ban đầu theo
Quyết định số 2441-QĐ/BCĐ ngày 09/4/2021), cấp ứng 50% kinh phí ban đầu
cho 759 nhà đã khởi công xây dựng với số tiền 26.565 triệu đồng (trong số 1.093
nhà được phê duyệt theo Quyết định số 61-QĐ/BCĐ ngày 04/5/2021). Đề nghị
Quỹ Thiện Tâm - tập đoàn Vingroup chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn
hóa, nhà ở lần 3 (30 tỷ đồng).
2.5. Lĩnh vực Trẻ em - Phòng, chống tệ nạn xã hội
* Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em
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Công văn số 1194-CV/BCĐ ngày 27/5/2021.
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- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày
26/5/2021 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; chỉ đạo các sở,
ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường bảo
vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương
tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè7, rà soát, tổng hợp trẻ em bị nhiễm COVID19 và trẻ em đang phải cách ly tâp trung phòng chống dịch COVID-19 để có
biện pháp triển khai thực hiện hỗ trợ.
- Triển khai thực hiện các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2021,
trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp
Tháng hành động vì trẻ em tại thành phố Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, huyện Đức
Thọ cùng đoàn của Lãnh đạo tỉnh đồng thời chỉ đạo các địa phương tổ chức
thăm hỏi, tặng quà cho hơn 3.900 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số
tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế
hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
* Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số
221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc giai đoạn 20152020.
- Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về cai nghiện và quản lý sau; báo cáo
sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và
phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
- Theo dõi, chỉ đạo công tác chăm sóc, tiếp nhận các học viên, đối tượng
vào chăm sóc, chữa trị tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục - Lao động xã hội
đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19.
2.6. Lĩnh vực Thanh tra
- Thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép
lao động cho người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết
định số 2112/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh. Đoàn thanh tra đã
làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh; đối với 11 đơn vị còn lại đang
tạm dừng thanh tra do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
- Trong tháng, Sở Lao động - TBXH đã tiếp 30 lượt công dân tại Văn
phòng Sở; tiếp nhận và xử lý 04 đơn thư (01 đơn tố cáo, 03 đơn khiếu nại phản
ánh)
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đồng thời tập
trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, quán triệt công tác phòng
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ công chức,
viên chức thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.7. Lĩnh vực Kế hoạch tài chính
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- Tiếp tục triển khai dự toán kinh phí thực hiện pháp lệnh Ưu đãi Người có
công với cách mạng năm 2021
- Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi Người
có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Tổng hợp báo cáo kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành 06 tháng
đầu năm 2021 theo định kỳ; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số
20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiết kiệm năng
lượng điện giai đoạn 2020-2021; Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính
sách an sinh xã hội do sự cố môi trường theo Quyết định số 12/QĐ-TTg. Đề
xuất tích hợp các Nghị quyết và chính sách, hoàn thiện báo cáo cơ chế, chính
sách của tỉnh giai đoạn 2015-2020; định hướng xây dựng chính sách giai đoạn
2021-2025.
- Cập nhật dữ liệu tăng, giảm trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên tháng
6/2021 vào phần mềm quản lý chi trả ưu đãi người có công và thực hiện các
nhiệm vụ thường xuyên khác.
2.8. Lĩnh vực Văn phòng
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với công chức, viên
chức, người lao động và rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo công tác
chỉ đạo, điều hành. Trong tháng 6/2021, quyết định nâng lương thường xuyên
đối với 02 công chức, tiếp nhận 01 công chức được tuyển dụng theo Nghị định
số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Rà soát, báo cáo bố trí công chức theo vị trí
việc làm và đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng, tiếp nhận công chức năm 2021. Hướng
dẫn hoàn thiện và nộp bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo Nghị định
130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập theo quy
định. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát nhu cầu thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức y tế từ hàng IV lên hạng III.
Đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trong bối cảnh
dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua DVC mức độ 3,4 và qua
dịch vụ BCCI. Tiếp tục chấn chỉnh, hoàn thiện công tác cải cách hành chính, xây
dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, tổng hợp báo cáo công tác
CCHC, kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm.
Đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công
tác, các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; báo cáo công tác chỉ đạo, điều
hành 6 tháng đầu năm 2021; cung cấp số liệu phục vụ báo cáo tình hình KT-XH
6 tháng đầu năm 2021; cung cấp thông tin phục vụ xuất bản sách kỷ niệm 30
năm tái lập tỉnh. Tổng hợp báo cáo sơ kết công tác lao động, người có công, xã
hội 6 tháng đầu năm 2021.
Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng
Nhất cho tập thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; hồ sơ đề nghị tặng kỷ
niệm chương vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước đối với 02 cá nhân; ban
hành Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong
phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch thực hiện phong
trào thi đua phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025.
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Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện
nhiệm vụ trong thời gian cách ly y tế. Chấn chỉnh công tác kỷ luật kỷ cương
hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ công chức viên chức.
2.9. Các đơn vị trực thuộc
- Đối với nhóm đơn vị dạy nghề, lao động việc làm:
+ Trường Trung cấp nghề: Tổ chức học, ôn thi cho học sinh Khối 12 hệ
giáo dục thường xuyên cấp THPT tại trường và tổ chức giảng dạy theo lịch học
đã được phê duyệt tại trường và các Trung tâm GDNN-GDTX bằng hình thức
trực tuyến để phù hợp với các chỉ đạo của cấp trên trong thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid 19.Tổ chức thi tốt nghiệp, thi sát hạch cho các học
viên học lái xe ô tô các hạng, huấn luyện an toàn lao động đảm bảo đúng quy
định. Trong tháng 6/2021, số học sinh, học viên tốt nghiệp: 970 học viên (trong
đó có 275 học viên học lái xe ô tô, 280 học viên học lái xe mô tô hạng A1, 415
học viên An toàn lao động), thực hiện tuyển mới 899 học viên (trong đó lái xe ô
tô các hạng 334 học viên; lái xe mô tô hạng A1: 140 học viên; An toàn lao động
415 học viên), tư vấn du học: 02 người;Tư vấn, giới thiệu xuất khẩu lao động:
01 người.
+ Trường Trung cấp kỹ nghệ: Triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh học
sinh lớp 10 THPT, tổ chức ôn tập, ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 theo
hình thức trực tuyến, duy trì việc đào tạo các khóa lái xe ô tô các hạng đảm bảo
các biện pháp phòng chống dịch Covid 19.Trong tháng đã tuyển mới 255 học
viên học lái xe ô tô các hạng, tổ chức thi tốt nghiệp lái xe ô tô cho 205 học viên.
+ Trung tâm Dịch vụ việc làm: Trung tâm đã tổ chức được 04 phiên giao
dịch việc làm, trong đó có 1 phiên dành cho doanh nghiệp, 01 phiên online với
53 lượt doanh nghiệp đăng ký tham dự, 8210 lượt lao động được tư vấn việc
làm, 233 lượt được giới thiệu việc làm và có 18 người đã được các doanh nghiệp
tuyển dụng.
- 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 chăm sóc, nuôi dưỡng cho 106 đối tượng bảo trợ xã hội tại đơn
vị. Công tác điều dưỡng người có công không thực hiện đúng theo kế hoạch do
ảnh hưởng dịch Covid 19, trong tháng chỉ tiếp đón và điều dưỡng tập trung 01
đoàn điều dưỡng huyện Kỳ Anh với 102 đại biểu. Do dịch Covid 19 diễn biến
phức tạp nên hiện nay, công tác điều dưỡng tại đơn vị đang tạm dừng và cơ sở
điều dưỡng được UBND huyện Lộc Hà mượn làm địa điểm cách ly tập trung
của huyện.
+ Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ BTTE, TV, GDNN, PHCN cho người
khuyết tật: Tiếp tục duy trì các hoạt động dạy nghề cho học sinh khóa 26 năm
2021 và triển khai kế hoạch tuyển sinh khóa 27 năm 2021. Thực hiện các hoạt
động trong dự án hỗ trợ xây dựng Hầm Bioga cho các hộ gia đình thuộc đối
tượng người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách
tại huyện Thạch Hà. Tiếp nhận và Triển khai chương trình Quỹ sữa vươn cao
Việt Nam, trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn nhân tháng Hành động vì trẻ
em năm 2021 với chi phí gần 100 triệu đồng; Triển khai lắp đặt 80 tủ sách và
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bàn giao sách tại lớp học cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tại huyện Kỳ
Anh.
+ Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh: Duy trì và thực hiện tốt công tác chăm
sóc sức khỏe cho các cháu nhất là các cháu là trẻ sơ sinh vào mùa hè nắng
nóng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của
cấp trên, tranh thủ vận động các nguồn xã hội hóa để nâng cao chất lượng
cuộc sống cho các cháu.
+ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội: Trong tháng 6/2021,
Trung tâm đã tiếp nhận, chữa trị luân phiên cho 170 đối tượng, trong đó: 101
lượt đối tượng cai nghiện ma túy, 69 lượt đối tượng tâm thần; giải quyết tái hòa
nhập cộng đồng cho 11 đối tượng, trong đó: 8 đối tượng cai nghiện, 3 đối tượng
tâm thần. Tiếp nhận mới 10 đối tượng, trong đó: 7 đối tượng cai nghiện ma túy,
3 đối tượng tâm thần nâng tổng số đối tượng chăm sóc điều trị tại Trung tâm 159
người (93 đối tượng cai nghiện, 66 đối tượng tâm thần).
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 quyết toán 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.
Thực hiện truy thu các đối tượng hưởng sai chế độ theo Kết luận 124/KL-TTr
của Thanh tra Bộ Lao động – TBXH.
3. Khó khăn, hạn chế
- Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng lớn đến các hoạt
động chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc nhóm bảo trợ xã hội, hoạt động
tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh, đào tạo, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động
của các đơn vị thuộc nhóm dạy nghề, giới thiệu việc làm cơ bản đóng băng,
công tác điều dưỡng người có công tạm dừng. Việc tổ chức tổng kết 10 năm
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới không đảm bảo tiến
độ; công tác kiểm tra giám sát thực hiện các quy định của nhà nước, công tác tập
huấn, truyền thông về các lĩnh vực thuộc ngành quản lý chưa thực hiện được
theo đúng kế hoạch.
- Tình trạng tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước trẻ em vẫn chưa
được ngăn chặn, hạn chế (6 tháng đầu năm 2021 đã có 16 trẻ em bị tử vong do
đuối nước).
- Việc thực hiện các quyết định giải quyết đã có hiệu lực sau thanh tra vẫn
còn tình trạng chưa dứt điểm, chậm thu hồi số tiền đã hưởng sai.
III. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2021
1. Lĩnh vực Lao động - việc làm
- Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thu thập, xử lý thông tin về
thị trường lao động (cung - cầu lao động) theo Thông tư số 27/2015/TTBLĐTBXH của Bộ Lao động – TBXH và cập nhật các chỉ tiêu về xây dựng
nông thôn mới.
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- Tổng hợp hồ sơ quyết toán về chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 của các huyện, thành phố, thị xã theo Nghị quyết
42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP.
- Xây dựng báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh các
hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021;
- Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2021 từ Quỹ
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn
đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, phê duyệt.
- 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 lao
động người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới
2.1. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
- Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác
đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Tổng hợp báo cáo chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng
hoạt động Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện.
- Chỉ đạo công tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ
cấp và đào tạo thường xuyên. Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà giáo và cán
bộ quản lý trong hợp phần cơ sở dữ liệu Giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định
số 634/QĐ-LĐTBXH ngày 02/6/2021 về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Triển khai công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về giáo dục
nghề nghiệp theo Kế hoạch 122/KH-SLĐTBXH.
2.2. Lĩnh vực Bình đẳng giới
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chiến lước quốc
gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2021, kế hoạch thực hiện giai đoạn 20212030.
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. 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, trả
lời, giải quyết các đơn thư của người dân về lĩnh vực người có công với cách mạng.
- Xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà, dâng hương, dâng hoa nghĩa trang
liệt sĩ, các di tích lịch sử trong và ngoại tỉnh; Tham mưu cấp kinh phí thực hiện
các hoạt động ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2021, Kế hoạch triển khai thực hiện
74 năm ngày Thương binh liệt sĩ trình UBND tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn triển khai Pháp lệnh Ưu đãi người có công
với cách mạng.
- Thông báo kết quả bổ sung hồ sơ giấy tờ gốc theo Kết luận thanh tra
124/KL-TTr của Thanh tra Bộ, thông báo phục hồi chế độ và ban hành quyết định
đình chỉ đối với trường hợp không bổ sung được hồ sơ giấy tờ hoặc bổ sung nhưng
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không đúng với quy định; tham mưu ban hành Quyết định đình chỉ đối với 38
trường hợp hưởng chế độ CĐHH gián tiếp không phối hợp thực hiện với các đoàn
thanh tra theo kết luận thanh tra 124/KL-TTr.
- Tổng hợp số tiền đối tượng thương binh Quân đội đã hưởng theo Kết luận
thanh tra 2877/KL-TTr báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công
văn số 334/TTr-NCC ngày 01/6/2021 của Thanh tra Bộ LĐTBXH về việc tính toán
các khoản trợ cấp thương binh đã hưởng, thông báo tạm dừng chi trả trợ cấp theo
quy định.
4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
4.1. Về chính sách trợ giúp xã hội
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt
Nam năm 2021. Tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 về thực hiện công tác
bảo trợ xã hội
- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát và đôn đốc các huyện, thành
phố, thị xã và các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP của
Chính phủ.
4.2. Về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo
- Tổ chức rà soát, đánh giá, thẩm định các các xã đăng ký về đích nông
thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
- Báo cáo kết quả thực hiện Công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm, phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
- Tham mưu tổ chức bàn giao công tác quản lý Quỹ con giống từ Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội sang hội Nông dân tỉnh.
4.3.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
- Tập trung đẩy nhanh tiến nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng,
nhà ở cho hộ dân đã được phê duyệt; tiến hành thẩm định nhu cầu, trình Ban Chỉ
đạo phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ dân (đợt 3);
- Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện hồ sơ tạm ứng 50% kinh
phí ban đầu cho các nhà đã khởi công xây dựng, quyết toán 50% kinh phí còn lại
cho nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở đã hoàn thành xây dựng, cấp kinh phí cho
Ban Chỉ đạo cấp huyện để tiến hành giải ngân cho các nhà thầu và hộ dân.
5. Lĩnh vực Trẻ em - Phòng, chống tệ nạn xã hội
5.1. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em
- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động
trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm
2030.
- Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm
sóc trẻ em; truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, tai nạn thương
tích trẻ em tại các địa phương (tùy theo diễn biến tình hình dịch COVID-19).
- Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã rà soát, tổng hợp trẻ em bị
nhiễm COVID-19 và trẻ em phải thực hiện cách ly tâp trung phòng chống dịch.
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Triển khai chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày
29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5.2. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
- Hoàn thiện dự thảo Đề án Quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai
nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ, chế độ
đóng góp của người cai nghiện mà túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy
trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày
21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
6. Lĩnh vực Thanh tra
- 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.
- Giải quyết đơn tố cáo một số công dân trú tại Thị xã Kỳ Anh hưởng chế độ
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không đúng quy định.
- Điều tra tai nạn lao động theo thẩm quyền và thanh tra các vụ việc khác
do UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao.
7. Lĩnh vực Kế hoạch Tài chính
- Hướng dẫn, đôn đốc triển khai nguồn kinh phí hoạt động và các nguồn sự
nghiệp chương trình, dự án, kinh phí Trung ương; kinh phí thực hiện Pháp lệnh
ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi Người
có công qua dịch vụ Bưu điện trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát, cập nhật dữ liệu tăng, giảm trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một
lần, đảm bảo kinh phí chi trả chế độ, chính sách kịp thời cho các đối tượng. Tập
huấn nghiệp vụ chi trả chính sách NCC cấp xã.
- Lập hồ sơ thủ tục đề xuất đấu thầu mua lễ thắp hương cho Liệt sỹ nhân
ngày 27/7/2021 và các hoạt động thăm hỏi tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm
ngày Thương binh - Liệt sỹ
8. Lĩnh vực Văn phòng
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức sơ kết công tác lao động, người có công và
xã hội 06 tháng đầu năm 2021, triển khai các nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.
- Tiếp tục chấn chỉnh công tác kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện văn
hóa công vụ trong đội ngũ công chức viên chức. Tập trung chỉ đạo, triển khai
đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm
2021 và kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong CCHC năm 2020.
- Tham mưu thực hiện quy trình, nội dung tiếp nhận cán bộ có kinh nghiệm
về công tác tại Sở, luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo Kế
hoạch số 350/KH-SLĐTBXH ngày 06/8/2020 đối với các vị trí đã được Ban
Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tổ chức, thực hiện quy trình và kết luận tại
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các cuộc họp. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy Văn phòng Sở và các đơn vị
trực thuộc; rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2021 2026 tại các đơn vị trực thuộc; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức,
viên chức, lao động theo Hợp đồng 68 theo quy định.
- Chủ trì tổng hợp kết quả kiểm điểm theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Đảng ủy Khối và các nội dung liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra,
giám sát đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 2016 đến nay.
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 (tùy theo tình hình dịch bệnh).
- 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 Covid 19; tiếp tục tổ chức ôn tập, ôn thi tốt nghiệp
đối với với học sinh khối 12 đến ngày thi tốt nghiệp. Thực hiện tốt công tác
chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo công tác phòng
chống dịch Covid 19./.
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.
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