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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

 Số: 119 /TB-SLĐTBXH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở  tại cuộc họp 

 Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở phiên tháng 4/2022 
            

  Ngày 22/4/2022, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở phiên tháng 4/2022 để biểu quyết thông 

qua các nội dung đã được BCH Đảng bộ Sở tham gia ý kiến. Sau khi nghe báo 

cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh 

đạo Sở kết luận như sau: 

1. Tiếp tục quan tâm thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, lao 

động để định hướng dư luận theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; 

triển khai thực hiện có hiệu quả sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư 

tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận 29 của Tỉnh ủy; tập trung đổi 

mới nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm đơn vị, chi bộ. 

2. Lưu ý triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 21-KL/TW ngày 

25/10/2021 của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Đảng ủy Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chương trình hành động của Đảng ủy Sở về “về 

đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn 

chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

3. Tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Kế hoạch thực hiện Chương 

trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021- 2030; tổ chức thẩm 

định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ về kinh phí chi thường 

xuyên và biên chế của đơn vị trực thuộc theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ về  quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập; chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc có hiệu quả các kết luận thanh tra, kiểm tra; tích cực tham mưu và tổ 

chức triển khai thực hiện đúng quy định các chương trình, dự án do ngành phụ 

trách. 

4. Triển khai, tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo Thông 

báo kết luận số 528-TB/TU ngày 21/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc 

làm việc với các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn; tổng kết 10 năm 

thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề 

cho lao động nông thôn”; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm; các chính sách về quản lý lao động; tiền lương, tiền công, BHXH, 

BHTN và an toàn lao động. 
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 5. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, đặc biệt là việc xây dựng quy 

trình nội bộ, TTHC thuộc lĩnh vực NCC (theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng) và lĩnh vực Lao động 

Việc làm (theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 

cho người lao động), hoàn thành trước ngày 20/5/2022. 

 6. Về chương trình khung nhiệm vụ, tích hợp các Nghị quyết theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh, do đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ 

đạo, chịu trách nhiệm về nội dung, đôn đốc các phòng thực hiện. Phòng KHTC 

chủ trì tham mưu, trình đúng hạn theo quy định tại Chương trình khung số 14 

của UBND tỉnh. 

 7. Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ: 

 7.1. Tiếp tục luân chuyển các vị trí lãnh đạo quản lý và chuyển đổi vị trí 

công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP; Văn bản số 7886/UBND-NC2 ngày 

25/11/2021 của UBND tỉnh; bố trí sắp xếp công chức đúng theo vị trí việc làm 

quy định tại Quyết định 139/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh, theo 

đó: 

 - Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Hà – Chánh Văn phòng Sở giữ 

chức vụ Trưởng phòng Bảo trợ xã hội; đồng chí Ngô Thị Tâm Tình - Trưởng 

phòng Bảo trợ xã hội giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở; đồng chí Lê Đình Sơn 

– Phó Chánh Văn phòng giữ chức Phó phòng Kế hoạch Tài chính; đồng chí 

Nguyễn Văn Đức – Phó Chánh Thanh tra giữ chức Phó Chánh Văn phòng Sở. 

 - Chuyển đổi vị trí công tác đối với đồng chí Trần Thị Thục Nga – Thanh 

tra Sở đến nhận công tác tại phòng Người có công và đồng chí Đinh Thị Thùy 

Dương – Chuyên viên phòng NCC nhận công tác tại Thanh tra Sở. 

 Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/5/2022. 

 7.2. Đồng ý chủ trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo phòng tại các đơn vị 

trực thuộc, cụ thể:  Chức danh Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Tổng hợp – 

Trung tâm Điều dưỡng NCC và BTXH và chức danh Trưởng phòng Quản lý, 

nuôi dưỡng đối tượng tâm thần Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã 

hội xin chủ trương bổ nhiệm chức danh.  Nguồn nhân sự: Tại chỗ và trong danh 

sách quy hoạch đã được phê duyệt như đề xuất của đơn vị và tham mưu của Tổ 

chức. 

7.3. Về hợp đồng lao động: Đồng ý chủ trương cho Trung tâm Chữa bệnh 

– Giáo dục – Lao động xã hội hợp đồng  01 chỉ tiêu HĐLĐ theo NĐ 68 thực 

hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan theo đề xuất của đơn vị. 

7.4. Về công tác cán bộ tại Trường Trung cấp Kỹ nghệ 

- Báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh cho phép điều động đồng chí 

Trần Phi Long về công tác tại cơ quan văn phòng Sở, giữ chức vụ Phó trưởng 

phòng TE – PCTNXH, trước ngày 01/7/2022 (trước khi Quyết định số 

1871/QĐ-UBND hết hiệu lực) 
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- Sau khi thực hiện điều động, phân công đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ 

trách, điều hành Trường Trung cấp Kỹ Nghệ đến khi có nhân sự Hiệu trưởng 

mới. 

- Nhân sự đề nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương kiện toàn từ 02 nguồn: 

(1) Tại chỗ (trường Trung cấp Kỹ nghệ) (2) Nhân sự thuộc quản lý của ngành 

LĐTBXH trong danh sách quy hoạch Hiệu trưởng và tương đương đã được phê 

duyệt. 

8. Về tuyển dụng viên chức năm 2022: Thống nhất tuyển dụng như đề 

xuất của các đơn vị. Giao Văn phòng tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các đơn vị xây 

dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết 

định. 

9. Về bầu Bí thư Chi bộ Trung tâm Công tác Xã hội: Nhất trí để Chi bộ 

Trung tâm CTXH thực hiện quy trình bầu Bí thư Chi bộ theo quy định của Điều 

lệ Đảng và đề xuất của Chi bộ. 

10. Theo phân công nhiệm vụ, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Lãnh 

đạo Sở chủ động triển khai, tổ chức thực thực hiện nhưng lưu ý thường xuyên 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả; xử lý ngay những tồn tại, khó 

khăn vướng mắc, tuyệt đối không để tồn đọng, sót việc. 

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tại cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở ngày 22/4/2022; yêu cầu 

Chánh Văn phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các đồng chí có liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Sở; 

- Các PGĐ Sở (chỉ đạo); 

- Các phòng Sở, đơn vị TT (thực hiện);  

- Website (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP; 

Gửi bản điện tử. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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