UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - TBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021
1. Các công việc tập trung chỉ đạo
- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo tỉnh
về phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới. Thực hiện tốt quy định tạm
thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 theo Nghị
quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh gắn
với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.
- Chuẩn bị các điều kiện để đón tiếp và làm việc với đồng chí Trương Tấn
Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
- Làm việc với Đoàn giám sát theo quyết định số 243-QĐ/TU của Ban
Thương vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị
quyết số 01-NQ/TU, ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định
hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiếu thiệt hại do
thiên tai gây ra”; các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về phát
triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19.
- Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ
trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Kết luận số 29-KL/TU của Tỉnh ủy.
- Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các mục tiêu,
nhiệm vụ theo kế hoạch; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết
số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ; hoàn
thiện phương án hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng mất việc
làm do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia
đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022
- 2025; trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối
năm 2021 theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục chỉ đạo
đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà
ở cho hộ dân, phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trước
15/11/2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh và các nhiệm
vụ thường xuyên khác.

2. Dự kiến Chương trình công tác (Có thể thay đổi theo diễn biến tình hình
dịch Covid-19)
Ngày
01

Nội dung công việc
Sáng:
- Lễ chào cờ tháng 11/2021
- Hội nghị BCH Đảng bộ Sở mở rộng

Đơn vị
chuẩn bị

Người chủ trì

VP
Đảng ủy

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ

02

Sáng:
- Kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành nhà BTXH, VP Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
Văn hóa cộng đôàn và gắn biển tên nhà ở tại
các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang,
Hương Khê
- Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện pháp TE- PCTNXH Đ/c Hoa - PGĐ
luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 tại
huyện Cẩm Xuyên
Chiều:
- Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện pháp TE- PCTNXH Đ/c Hoa - PGĐ
luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 tại
TP Hà Tĩnh

03

Tham gia cùng Đoàn công tác của đồng chí
Trương Tấn Sang - nguyên ủy viên Bộ Chính
trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt
Nam khánh thành NVH cộng đồng và gắn
biển tên nhà ở của một số hộ dân tại các
huyện: Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Sơn,
Hương Khê, TP Hà Tĩnh (cả ngày)
Sáng: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ
chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, sơ kết
5 năm thực hiên Nghị quyết số 01 và Chỉ thị
số 01 của Đảng ủy Khối
Chiều: Tham dự buổi làm việc của đồng chí
Trương Tấn Sang với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

BTXH, VP

BTXH, VP

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ; đ/c Dũng - PGĐ

Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phục
hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công
nghiệp, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19
Chiều: Họp BTV Đảng ủy, Lãnh đạo Sở

VP, LĐVL

Đ/c Công - PGĐ

- Dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội người
mù tỉnh Hà Tĩnh
- Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da
cam/Dioxin lần thứ 3 (cả ngày)

VP, BTXH

Đ/c Dũng - PGĐ

VP, BTXH

Đ/c Dũng - PGĐ

04

05

Đảng ủy

Đảng ủy

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ; đ/c Dũng - PGĐ

Đ/c Công - PGĐ

BTV Đảng ủy, Lãnh đạo Sở

06-07 Thứ bảy, Chủ nhật
08

Chiều: Làm việc với Viện Nghiên cứu và TE, PCTNXH Đ/c Hoa - PGĐ
ứng dụng phòng chống ma túy PSD (Viện
PSD)

Ngày

Nội dung công việc

09

Sáng: HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động
- TBXH về kết quả thực hiện các chính sách
giảm nghèo, trợ giúp xã hội trên địa bàn
Chiều: Họp BCĐ tổng rà soát hộ nghèo, cận
nghèo giai đoạn 2022-2025 với UBND các
huyện, thành phố, thị xã
- Họp trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị
quyết số 126/NQ-CP sửa đổi bổ sung Nghị
quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số
33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định
23/2021/QĐ-TTg

10

Chiều:
- Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã
đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao,
xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2021
- Công bố Quyết định thanh tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật lao động, an
toàn vệ sinh lao động, BHXH tại các doanh
nghiệp

Đơn vị
chuẩn bị

Người chủ trì

BTXH, VP

Đ/c Dũng - PGĐ

BTXH, VP

Đ/c Dũng - PGĐ

LĐVL, VP

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ

BTXH, VP

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ

Thanh tra

Đ/c Công - PGĐ

11

Sáng: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán TE- PCTNXH Đ/c Hoa - PGĐ
bộ làm công tác trẻ em năm 2021

12

Sáng: Họp UBND tỉnh nghe báo cáo các nội BTXH, VP
dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 4,
HĐND tỉnh khóa XVIII
Chiều:
- Làm việc với đoàn giám sát theo Quyết định VP, BTXH,
số 243-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy
LĐVL
- Dự lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo GDNN GDNN-BĐG
toàn quốc năm 2021
- Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán
VP
bộ tại Trung tâm Chữa bệnh - GD - LĐXH

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ
Đ/c Công - PBT ĐU,
PGĐ; đ/c Dũng - PGĐ
Đ/c Dũng - PGĐ
Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ

13-14 Thứ bảy, Chủ nhật
Sáng: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
tiếp công dân định kỳ
Chiều: Nghe dự thảo Nghị quyết quy định
mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã
hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thanh tra,
VP

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ

BTXH

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ

16

Đi kiểm tra cơ sở

Phòng CM

17

Sáng: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Vũ
Quang
Chiều: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện
Nghi Xuân

15

VP
VP

Lãnh đạo Sở
Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ;
Đ/c Hoa -PGĐ

Ngày

Đơn vị
chuẩn bị

Nội dung công việc

Người chủ trì

18

Sáng: Làm việc với đoàn giám sát theo BCH Đảng Lãnh đạo Sở
Quyết định số 243-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy ủy, Lãnh đạo
Sở

19

Đi kiểm tra cơ sở

Phòng CM

Lãnh đạo Sở

20-21 Thứ bảy, Chủ nhật
22

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với
Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà
Tĩnh

LĐVL

23

Đi kiểm tra cơ sở

24

Chiều: Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị
quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW và các chủ
trương, nghị quyết của tỉnh về sắp xếp tổ
chức bộ máy trong hệ thống chính trị

VP

25

Sáng: Làm việc với Sở LĐ-TB&XH để nghe
công tác chuẩn bị nội dung chính sách trình
HĐND tỉnh

BTXH

26

Sáng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm
2021, cho ý kiến các nội dung dự kiến trình
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

VP

Phòng CM

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ
Lãnh đạo Sở
Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ

Đ/c Dũng - PGĐ

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,
GĐ

27-28 Thứ bảy, Chủ nhật
29

Đi kiểm tra cơ sở

Phòng CM

Lãnh đạo Sở

30

Đi kiểm tra cơ sở

Phòng CM

Lãnh đạo Sở

Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Website Sở (để đăng tải);
- Lưu: VP.
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