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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

 Số: 972/SLĐTBXH-VP 

V/v triển khai nhiệm vụ công tác  

trọng tâm tháng 5/2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

 

 
 
 
 
 
 

           Kính gửi:  

- Trưởng các phòng Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Ngày 04/5/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị 

giao ban công tác tháng 5/2021. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác tháng 4/2021, ý kiến thảo luận nội dung nhiệm vụ trọng tâm công tác 

tháng 5/2021, đồng thời để chuẩn bị cho việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 

2021, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây: 

1. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới; 

thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; 

quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. 

2. Theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn, các phòng, đơn vị chủ động rà 

soát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí để tham mưu, tổ chức 

thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hoàn thành kế hoạch theo yêu cầu. Tăng 

cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; duy trì công tác sinh hoạt Đảng theo quy định. 

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo 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 trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh trong năm 2021: 

- Chính sách về mức thu học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng giai 

đoạn 2021-2026 và định mức chi phí đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng 

nghề. 

- Chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách 

bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 thực hiện theo Nghị quyết số 

179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh. Rà soát tham mưu điều 

chỉnh chính sách hỗ trợ thu nhập Nghị quyết 151/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân tỉnh theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các phòng, các đơn vị, cá nhân có liên quan 

tập trung kiểm tra, đánh giá, tham mưu tổng hợp báo cáo giải quyết dứt điểm các 

nội dung tồn tại hạn chế tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. 

2.1. Về lĩnh vực công tác lao động - việc làm: 

- Rà soát chính sách hỗ trợ người lao động của địa phương theo Luật Người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, báo cáo UBND tỉnh. 
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- Báo cáo cơ chế chính sách, phương án và đề xuất giải pháp để tổ chức hội 

thảo khoa học về lao động việc làm, hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, tổ 

chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước. 

- Xây dựng chuyên mục trên trang thông tin điện tử của Sở 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.  

2.2. Về lĩnh vực công tác giáo dục nghề nghiệp -  bình đẳng giới 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2021 và kiểm tra 

giám sát hoạt động Giáo dục nghề nghiệp năm 2021. 

- Tăng cường công tác truyền thông và đẩy mạnh công tác đào tạo nghề có 

định hướng, phù hợp nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong tỉnh. Tăng cường 

công tác tuyên truyền thông tin thị trường lao động, tuyển dụng gắn với đào tạo hỗ 

trợ Công ty Havina Hồng Lĩnh 1.500 lao động và các công trình, dự án đang triển 

khai trên địa bàn tỉnh. 

- Chuẩn bị công tác tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia 

về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. 

2.3. Về lĩnh vực công tác người có công 

Tập trung xây dựng Nghị quyết “Rà soát, đánh giá đầu tư xây dựng, nâng 

cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. 

2.4. Về lĩnh vực công tác bảo trợ xã hội 

- Triển khai hướng dẫn 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. 

- Rà soát, xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết 

định số 27/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Khẩn trương đưa vào khai thác, sử dụng Phần mềm quản lý hộ nghèo, cận 

nghèo, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em. 

- 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.  

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

được cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2021. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ và 

nhà ở cho các đối tượng theo kế hoạch. Kịp thời trình Ban Chỉ đạo 22 tỉnh Quyết 

định phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho 

người có công, hộ nghèo,hộ bị ảnh hưởng do thiên tai (Đợt 2) để người dân tiến 

hành khởi công xây dựng nhà ở trước mùa mưa bão và trình Quyết định hủy bỏ đối 

với 34 nhà hộ dân đã phê duyệt nhưng không tiến hành xây dựng; tham mưu 

chuyển kinh phí cho 34 hộ mới bổ sung đợt 2 (đã trình UBND tỉnh ban hành quyết 

định nhưng chưa giải quyết được). 

2.5. Về lĩnh vực công tác trẻ em - phòng chống tệ nạn xã hội 

Triển khai các lớp tập huấn, truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng chống 

xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em; tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em 

tại các địa phương. 

2.6. Về lĩnh vực công tác thanh tra 
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- Đẩy nhanh tiến độ để kết thúc sớm 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.  

- Chủ trì, báo cáo phương án giải quyết tiếp theo tại Trung tâm Chữa bệnh, 

Giáo dục, Lao động xã hội và các cá nhân liên quan; hoàn thiện hồ sơ gửi Cơ quan 

công an. 

- Tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân; chủ động nắm chắc tình hình; 

tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại tố cáo và các vụ việc 

phức tạp phát sinh. Hàng tháng, trực tiếp báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tại 

Hội nghị giao ban. 

2.7. Về lĩnh vực công tác kế hoạch tài chính 

- Rà soát, thẩm duyệt và tổng hợp 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. Rà soát việc phân bổ kinh phí ngân sách để sớm triển 

khai thực hiện. 

- Tổ chức triển khai 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 sau khi UBND tỉnh phê duyệt. 

2.8. Về lĩnh vực công tác văn phòng 

- Tham mưu sắp xếp, tổ chức bộ máy theo đề án đã được phê duyệt. 

- 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. 

- Tiếp tục hướng dẫn 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. 

- Tổ chức giám sát thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, công sở văn 

minh, đạo đức công vụ và các hoạt động hành chính, quản trị, phục vụ…; đôn đốc 

triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

2.9. Đối với các đơn vị trực thuộc 

- Rà soát lại tổ chức bộ máy, số lượng hợp đồng lao động; nghiên cứu cách 

thức, phương pháp và căn cứ hợp đồng lao động đối với các đơn vị tự chủ một 

phần về tài chính và biên chế.  

- 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.  

- Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường Trung cấp kỹ nghệ báo cáo 

liên quan đến số lượng giáo viên hợp đồng và chế độ tiền lương. 

- Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội đẩy nhanh tiến độ 

quy hoạch mở rộng diện tích đất đai, hoàn thiện đề án vốn đầu tư dự án ADB 

“Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và người yếu thế chất 

lượng cao”. 

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội rà soát toàn bộ quy 

hoạch, kế hoạch; hồ sơ, tài liệu, cơ chế chính sách về hoạt động cai nghiện, chăm 
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sóc đối tượng tâm thần và nhiễu tâm trí; xây dựng đề án cụ thể báo cáo Giám đốc 

Sở; rà soát và xử lý dứt điểm các nội dung tồn tại, hạn chế tại Trung tâm 

- Trung tâm dịch vụ việc làm rà soát lại quy hoạch theo từng giai đoạn. Bám 

sát Cục Việc làm để phân bổ nguồn vốn. Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc 

làm thông qua nhiều hình thức, phù hợp với diễn biến dịch bệnh. 

- Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ BTTE, TV, GDNN, PHCN cho người 

khuyết tật rà soát lại điều chỉnh quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giao đất 

theo đúng các nội dung triển khai dự án mô hình thí điểm dạy nghề, trang trại chăn 

nuôi cho người khuyết tật. Thông báo, đề nghị ông Lê Đình Ý - nguyên Giám đốc 

Trung tâm dạy nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho người tàn tật tỉnh Hà Tĩnh, 

nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án - Chủ đầu tư dự án hoàn thành báo cáo quá 

trình triển khai thực hiện dự án; hoàn thiện, cung cấp, bổ sung hồ sơ dự án để thực 

hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước và quyết toán kinh phí dự án với cơ quan 

tài chính theo đúng quy định của pháp luật. 

- Làng Trẻ em rà soát lại chức năng nhiệm vụ và các đề án liên quan; thực hiện 

tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.  

Trên đây là nội dung nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2021. Yêu cầu 

Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

      
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Website (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP; 

Gửi bản điện tử. 

   GIÁM ĐỐC 
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