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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Đảng bộ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết
số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn
nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”
----Thực hiện Chương trình hành động số 12 - CTr/ĐUK ngày 28/02/2022 của
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số
04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông
thôn mới, giai đoạn 2021-2025”, Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội
ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ trong việc tổ chức,
thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phối hợp
chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp tích cực tham mưu các cơ chế, chính sách, huy động tối đa các nguồn
lực để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách Lao động, Người có
công và Xã hội. Ổn định và phát triển thị trường lao động; hỗ trợ giải quyết việc
làm. Nâng cao nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, phát triển hệ thống giáo dục
nghề nghiệp mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và hội nhập; tập trung đào tạo, đào
tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động. Thực
hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh
nghèo. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách giảm nghèo. Tiếp
tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp
ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của ngành; tạo
điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất, thụ hưởng đầy đủ
chính sách và thực hiện đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người

có công và xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, 100% số xã trên địa bàn toàn tỉnh
đạt chuẩn nông thôn mới các tiêu chí ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
được công nhận “Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới”.
2. Các chỉ tiêu cơ bản
Hoàn thành các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
tại Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” và Chương trình hành động số
12 - CTr/ĐUK ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021, cụ thể:
- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân mỗi năm từ 0,6 - 1,0%, trong đó:
tỷ lệ nghèo đa chiều theo kết quả rà soát định kỳ hằng năm của các xã đạt chuẩn
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao bằng hoặc dưới mức chỉ tiêu theo vùng
Bắc Trung Bộ theo công bố của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đến hết năm 2023, có 70% số xã đạt chỉ tiêu “tỷ lệ lao động qua đào
tạo”; đến năm 2025 có 100% xã đạt chỉ tiêu “tỷ lệ lao động qua đào tạo” (xã
đạt chuẩn nông thôn mới có tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng hoặc cao hơn 70%;
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng hoặc
cao hơn 75%.
- Đến hết năm 2023, có 70% số xã đạt chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo
có bằng cấp, chứng chỉ”; đến năm 2025 có 100% xã đạt chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động
qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ” (xã đạt chuẩn nông thôn mới có tỷ lệ lao
động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ bằng hoặc cao hơn 30%; Xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao có tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ bằng
hoặc cao hơn 35%).
- Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 như sau: Có ít
nhất 30% phụ nữ tham gia hợp tác xã, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ
sản phẩm chủ lực hoặc mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo
hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường); 100% số vụ việc trẻ em
bị xâm hại được phát hiện, được trợ giúp và xử lý kịp thời.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và cụ thể hóa các chủ
trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước về công tác Lao động
- Người có công và Xã hội
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt
chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày
17/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị
quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ

chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.
- Đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò, nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển mới; tuyên truyền những kết
quả, thành tích trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các địa phương, các
nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên
mục tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội, trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thành và
Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí khác.
2. Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh
vực ngành
- Cấp uỷ cơ sở phối hợp chuyên môn tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ
sung các cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế
khu vực nông thôn; xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn các địa
phương, đơn vị hoàn thành các nội dung tiêu chí xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông
thôn mới thuộc lĩnh vực do ngành Lao động TB&XH quản lý.
- Các cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người
lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ
được giao, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, nhất là
các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới một cách có hiệu quả.
- Triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo giai đoạn 2021 - 2025; các chính sách về bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ
về giáo dục, chính sách hỗ trợ về tiền điện, chính sách hỗ trợ về nhà ở, chính
sách hỗ trợ về pháp lý, chính sách về vốn vay ưu đãi ngân hàng chính sách xã
hội
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU và Kế
hoạch số 403/KH-UBND ngày 17/9/2021 về thực hiện công tác đào tạo nghề,
giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025;
- Tổ chức và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới với nội dung thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ của ngành,
đơn vị.
3. Thực hiện hiệu quả công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới
- Bộ phận Thường trực Nông thôn mới của Sở chủ trì phối hợp với Đoàn
thanh niên, công đoàn ngành đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đỡ đầu, tài trợ các xã
xây dựng nông thôn mới, các xã trong nhóm về đích năm 2022, 2023 và nhóm
các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhóm các xã đạt chuẩn nông thôn mới
kiểu mẫu; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, đỡ đầu các xã, thôn, địa bàn theo phân
công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cấp ủy các đơn vị chỉ đạo chuyên môn phối hợp chặt chẽ với địa phương
xây dựng kế hoạch, nội dung, lộ trình cụ thể giúp xã trong công tác lãnh đạo, chỉ

đạo, hướng dẫn, tư vấn về phương pháp, cách làm; đồng thời khâu nối với các tổ
chức, đơn vị khác để giúp đỡ địa phương thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực.
- Lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Sở xây dựng chương trình, kế
hoạch thực hiện chương trình hành động; khâu nối, xây dựng chương trình phối
hợp với các địa phương, đơn vị để triển khai hoạt động hiệu quả.
- Tổ chức phong trào thi đua, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên tích
cực chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đi đầu trong
xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, công sở văn minh.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
- Các cấp uỷ cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết
quả thực hiện. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng
đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xem
đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của cấp
ủy và từng cán bộ, đảng viên.
- Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở chỉ đạo các chi bộ, phòng chuyên môn tiếp
tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra,
giám sát đánh giá đối các tiêu chí của ngành Lao động Thương binh và Xã hội
về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 -NQ/TU.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi bộ Chi bộ Chính sách Xã hội, Nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ,
bám sát nội dung yêu cầu tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, ngày 16/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ giao cụ thể đến năm 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục khơi dậy khát vọng,
phát huy tinh thần tự chủ, ý chí tự lực, tự cường và nội lực của người dân; huy
động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng
nông thôn mới. Căn cứ các quy định trong bộ tiêu chí nông thôn mới áp dụng
cho giai đoạn 2021 – 2025 để tập trung thực hiện nhiệm vụ của ngành để chỉ đạo
chuyên môn, tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện.
2. Chi bộ Chính sách Xã hội chủ trì tổng hợp, tham mưu xây dựng, thực
hiện kế hoạch hàng năm của cơ quan Văn phòng Sở và của Đảng ủy Sở.
3. Chi bộ Kế hoạch - Tài chính - Thanh tra chỉ đạo chuyên môn tham mưu,
đề xuất phân bổ nguồn vốn bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm
vụ trong Kế hoạch. Phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo
Sở phân công.
4. Các chi bộ, các phòng sở, đơn vị trực thuộc: Căn cứ chức năng, nhiệm
vụ chủ động xây dựng chương trình của đơn vị phù hợp nội dung xây dựng
thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025 trong
chương trình này. Cụ thể hóa các nội dung, kế hoạch vào phần việc thuộc phòng,
đơn vị, mình quản lý, định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả về Đảng ủy, Lãnh đạo
Sở theo quy định.

5. Các tổ chức đoàn thể trực thuộc: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội
viên thực hiện những nội dung yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo cấp trên về xây
dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025.
6. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy tại Chương trình hành động này, báo cáo kết quả
và đề xuất phương án xử lý đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, thiếu
chủ động tham mưu những nội dung, nhiệm vụ được giao tại chương trình hành
động.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào chương trình, kế hoạch,
nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên và yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở
xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
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