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        Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:   

       - Trưởng các phòng thuộc Sở; 

        - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

 Thực hiện Văn bản số 253/UBND-TH3 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết 

luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; 

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

nghiêm túc quán triệt, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, bám sát các nhiệm vụ trọng 

tâm, chương trình trọng điểm, đột phá chiến lược tại các Nghị quyết, chương trình 

khung của Tỉnh, của Sở. Triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương của Trung 

ương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ, các chính sách, quyết định của UBND tỉnh. 

2. Kịp thời tham mưu, xử lý theo thẩm quyền phương án giải quyết các kiến 

nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn, các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thường xuyên nắm chắc, chủ 

động dự báo tình hình; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vụ việc tồn đọng 

phức tạp, kéo dài tuyệt đối không để phát sinh các vụ việc phức tạp, bức xúc; yêu 

cầu đề ra giải pháp, thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng vụ việc. 

3. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy (số 76-QC/ĐUS ngày 

15/9/2021), Sở Lao động Thương binh và Xã hội (số 1545/QĐ-SLĐTBXH ngày 

11/02/2022) để nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng phục vụ; chuẩn bị các 

nội dung trình Lãnh đạo Sở và báo cáo cơ quan có thẩm quyền đảm bảo kỹ lượng, 

chất lượng, chu đáo, đúng thời gian., xử lý kịp thời tại đơn vị, cơ sở  

4. Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong 

phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được 

làm và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, tạo môi trường, 

động lực để công chức, viên chức cống hiến, dám nói, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, thể hiện quan điểm, chính kiến trong quá trình công tác.  



5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên 06 lĩnh vực, trong đó tập 

trung thực hiện các nhiệm vụ mang tính trọng tâm, đột phá; tập trung khắc phục các 

tồn tại, hạn chế; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tại Văn phòng Sở và các đơn vị 

trực thuộc đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn và có lộ trình phù hợp; luân chuyển, 

chuyển đổi vị trí theo quy định. 

Yêu cầu Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện 

đầy đủ, nghiêm túc các nội dung trên; giao Văn phòng theo dõi, tổng hợp, báo cáo 

Giám đốc Sở và các cơ quan theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đảng ủy Khối CCQDN tỉnh (B/c) 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- Đảng ủy Sở; 

- Giám đốc, các PGĐ;  

- Lưu: VT, VP.  

- Gửi bản điện tử. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

Nguyễn Trí Lạc 
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