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ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ&DN HÀ TĨNH 

ĐẢNG ỦY SỞ LAO ĐỘNG - TBXH 
* 

Số 71 - KL/ĐUS 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

       

 

Hà Tĩnh, ngày  16   tháng 8  năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận tại phiên họp BCH Đảng bộ mở rộng tháng 8/2021 

----- 

 

Ngày 13/8/2021, BCH Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ 

chức hội nghị mở rộng với các thành phần: Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy; Bí thư các chi bộ, trưởng các đoàn thể trực thuộc; Lãnh đạo Sở. 

Đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì. 

Sau khi nghe thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, trong tỉnh;  kết 

quả đạt được của Đảng bộ trong thời gian qua.., đại biểu dự hội nghị đã thảo 

luận đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Sở, đặc biệt là trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn trong thời gian qua, trong đó có 

nhiều nhiệm vụ cấp bách, đột xuất chưa có trong lịch sử tham mưu, chỉ đạo cũng 

như tổ chức thực hiện. Ngành đã tham mưu, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn 

tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 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; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 22-QĐ/TU 

ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo thực 

hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên 

cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh; 

triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 và đón gần 

2000 công dân tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh phía nam đang giãn cách y tế có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn. Tập trung tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), ngoài việc chăm 

lo cho đối tượng người có công toàn tỉnh,  đối tượng chính sách của ngành cũng 

được kịp thời động viên, chia sẻ, tặng quà, có 7/7 công đoàn cơ sở thành viên đã 

tham mưu cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn tặng 136 suất quà, tối thiểu là 300.000 

đ/người là thương binh, con liệt sỹ, con thương binh, con người bị nhiễm chất 

độc hóa học được gặp mặt, tặng quà. 
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 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, biểu 

dương; nhân dân đồng tình, đánh giá cao, tuy nhiên vẫn còn một số tập thể, cá 

nhân chưa thực sự nổ lực cố gắng, thiếu trách nhiệm, tâm huyết và chưa quyết 

tâm cao với nhiệm vụ của ngành. Để kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế nêu 

trên; đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao vừa thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch Covid 19. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng 

ủy, Giám đốc Sở yêu cầu Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể, Trưởng các phòng 

chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội 

dung sau: 

I. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, CCHC và tổ chức bộ máy, công 

tác cán bộ. 

1. Tập trung hoàn thành mục tiêu kép “Vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn theo kế hoạch vừa thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid 19” và những nội 

dung cụ thể đã được kết luận tại hội  nghị giao ban cán bộ chủ chốt ngành Lao 

động Thương binh và Xã hội ngày 02/8/2021 (Thông báo số 295 ngày 

06/8/2021). 

2. Rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ theo Chương trình 04/CTr-UBND ngày 

06/01/2021 của UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021; Khung nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 

2021 ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/02/2021; 

có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. 

Trong đó, tập trung hoàn thiện tham mưu xây dựng Nghị quyết thông qua 

chính sách về giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021 – 2025; Nghị quyết thông qua chính sách về đào tạo nghề và giải quyết 

việc làm giai đoạn 2021 – 2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối 

năm 2021. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ 

tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định theo Nghị định 

107/2021/NĐ-CP và Nghị định 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát hoàn 

thành xếp hạng đơn vị, tuyển dụng viên chức; quan tâm công tác quy hoạch gắn 

với đào tạo bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ kế cận khi có yêu cầu. Thường xuyên 

rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực hiệu quả. Chấn chỉnh nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức 

công vụ đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong 

việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng phục vụ. 

4. Thực hiện thường xuyên và có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức, 

người lao động. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TU ngày 

22/7/2021 của Tỉnh ủy về 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 và các văn bản liên quan. Phát động 
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và tổng kết các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

quê hương, đất nước; 76 năm ngày thành lập ngành Lao động Thương binh và 

Xã hội (28/8/1945 – 28/8/2021). 

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 68/NĐ-CP và Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao động.  Khẩn trương triển khai thực hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 theo Kế 

hoạch số 267/KH-UBND; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Khẩn trương tham mưu phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

người lao động bị ảnh hưởng đại dịch covid – 19; thực hiện tốt các chính sách, 

đảm bảo an sinh xã hội cho công dân hồi hương do đại dịch covid 19 theo 

Thông báo Kết luận số 161/TB-BCĐ ngày 09/8/2021 của BCĐ Phòng chống 

dịch covid – 19 tỉnh; tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-

CT/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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 

6. Xây dựng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy 

trình xác nhận hộ làm nông nghiệp, lâm ngiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 24/2021/QĐ-

TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trình UBND tỉnh trước ngày 

16/8/2021 trình UBND tỉnh. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế 

hoạch về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến 

năm 2030. Tập trung đẩy 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 hoàn thành trước mùa mưa 

bão. 

7. Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ đầy đủ theo quy định tại Trụ sở 

tiếp công dân UBND tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở và tiếp dân tại Sở. 

Tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất, hỏi 

chế độ của công dân đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền. Theo dõi, đôn đốc 

thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; 

tham mưu kiểm tra xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận theo 

quy định pháp luật. Báo cáo cụ thể việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, tuyệt 

đối không được để tồn đọng đơn thư không giải quyết (trường hợp không thuộc 

thẩm quyền giải quyết phải chuyển ngay các cơ quan theo quy định). Phối hợp 

Văn phòng chuyển địa điểm tiếp công dân ra địa điểm mới (Phòng một cửa của 

Sở LĐTBXH trước đây) để tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp 

trong giao dịch, tiếp cận các chủ trương chính sách do ngành tham mưu, thực 

hiện.  

8. Các đơn vị trợ giúp xã hội thực hiện nghiêm túc và vận dụng thực hiện 

có hiệu quả Công điện 05, Văn bản 2403 ngày 26/7/2021 của Bộ Lao động 
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Thương binh và Xã hội về tăng cường phòng chống dịch trong các cơ sở bảo 

trợ xã hội; chăm lo, đảm bảo ổn định tâm lý, đời sống cho đối tượng nuôi 

dương, điều dưỡng tại đơn vị. 

9. Các chi bộ tại các đơn vị trực thuộc: 

- Đối với các đơn vị tự chủ một phần kinh phí (Trường TCN, TC Kỹ 

nghệ, Trung tâm DVVL) theo chức năng nhiệm vụ được giao, đoàn kết nổ lực 

cố gắng vượt qua đại dịch, mặc dù rất khó khăn; mở rộng thị trường, tìm kiếm 

việc làm…đảm bảo mức lương và đời sống cho viên chức, lao động.  

- Trung tâm Dịch vụ việc làm: khẩn trương phối hợp, tích hợp đăng ký 

nhu cầu dịch vụ việc làm trên trang web của đơn vị; xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật; củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất tại 

các cơ sở (đặc biệt sàn giao dịch việc làm tại Kỳ Anh) để phát huy hết vai trò, 

chức năng. 

- Trường Trung cấp nghề: Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn 

của Sở, các Sở ngành liên quan, UBND huyện Kỳ Anh để thực hiện mở rộng địa 

điểm đào tạo tại Kỳ Anh. 

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội: Phối hợp với các 

phòng chuyên môn thuộc Sở để hoàn thiện quy chế, chính sách công tác cai 

nghiện. 

- Trung tâm Điều dưỡng NCC&BTXH:  Chuẩn bị điều kiện, phương án 

để đón nhận các khoản đầu tư. 

- Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh: Rà soát lại cơ sở vật chất của đơn vị để có 

phương án trong thời gian tới. 

- Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ BTTE, Tư vấn, GDNN, PHCN cho 

NKT: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng đơn vị và tuyển dụng viên 

chức theo kế hoạch đã được phê duyệt 

II. Công tác xây dựng Đảng: 

1. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả về BCH Đảng bộ theo 

quy định.  

2. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ theo phân công nhiệm vụ, chủ 

động phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong tham mưu, phục vụ. Đồng 

chí Đặng Văn Dũng - PGĐ Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở, phụ trách tuyên giáo 

tham mưu các nội dung chuẩn bị hội nghị triển khai các Nghị quyết, chủ 

trương, kết luận của cấp trên; phát động các phong trào thi đua…, hoàn thành 

theo kế hoạch của Đảng ủy Khối; chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng Nghị 

quyết tích hợp các Nghị quyết trình HĐND tỉnh cuối năm 

 Đồng chí Lê Thu Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở và 

các đồng chí trong bộ phận tham mưu, giúp việc BCH Đảng bộ tăng cường 

theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận này, thường xuyên tổng hợp báo cáo BCH 
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Đảng bộ Sở và Đảng ủy cấp trên theo quy định. Đặc biệt là giám sát, đôn đốc 

việc thực hiện Thông báo 295 và các Thông báo kết luận trước đó, cập nhật 

tiến độ, thời gian thực hiện và việc chấp hành chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo 

Sở tại các chi bộ, phòng, đơn vị trực thuộc. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tại cuộc họp BCH Đảng bộ mở rộng, phiên tháng 8/2021. 

Yêu cầu các chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh (b/c); 

- BTV Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; 

- BCH Đảng bộ; 

- Các chi bộ trực thuộc; 

- Trang thông tin điện tử (đăng tải); 

- Lưu ĐUS. 

 

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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