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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Trí Lạc - Ủy viên TUV, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở về nhiệm vụ trọng tâm của ngành LĐTBXH
tháng 3 năm 2021
Ngày 01/3/2021, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức giao ban
đánh giá kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tháng 2,
triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021. Thành phần: Giám đốc, các Phó giám đốc
Sở; Trưởng, phó các phòng Sở. Sau khi nghe báo cáo kết quả và ý kiến phát biểu
của các đại biểu; để đảm bảo thực hiện tốt Chương trình công tác của ngành,
trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở kết luận và chỉ đạo như sau:
I. Các phòng thuộc Sở
Theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục triển khai đồng bộ Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND tỉnh, Chương trình công tác của Bộ; các chế
độ, chính sách, chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực và nhiệm vụ trọng tâm của
ngành. Thường xuyên rà soát nhiệm vụ khung, đảm bảo triển khai đồng bộ, kịp
thời, hiệu quả.
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 vào tháng 6/2021):
- Nghị quyết về mức thu học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng giai
đoạn 2021-2026.
- Nghị quyết điều chỉnh một số điều Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày
15/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành
viên hộ nghèo thuộc chính sách BTXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.
- Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự
nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ; chế độ đóng góp đối với
người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh.
Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở cử cán bộ có trình độ
chuyên môn các ngành, nhóm ngành kế toán, tài chính đi học nghiệp vụ theo Văn
bản số 178/SLĐTBXH-VP ngày 26/01/2021 về việc cử công chức tham gia các
khóa đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm. Trưởng các phòng thuộc Sở chịu
trách nhiệm sắp xếp công việc để công chức thuộc phòng đi học.
1. Phòng Lao động - Việc làm:
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Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại
dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết
42/NQ-CP; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 15/2020/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn
biến dịch Covid-19 trước diễn biến mới; định kỳ, đột xuất tổng hợp, báo cáo Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả phòng, chống
dịch Covid-19 trong toàn ngành.
Tham mưu nội dung chương trình xuất khẩu lao động tại Phần Lan. Kiểm
tra, thẩm định chỉ tiêu tuyển dụng của công ty, nghiên cứu chính sách hỗ trợ việc
làm cho người lao động, cung ứng đủ nguồn nhân lực cho Công ty TNHH
Haivina Hồng Lĩnh trong thời gian tới. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà
Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tổ chức sàn giao
dịch tuyển dụng lao động.
Hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các Phiên giao dịch việc làm,
Sàn giao dịch việc làm, tư vấn và cung ứng đủ lực lượng lao động đảm bảo hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Phòng Giáo dục nghề nghiệp:
Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày
08/12/2020 về tiếp tục thực hiện và sửa đổi bổ sung một số Điều Nghị quyết số
56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng kinh phí để thực hiện.
Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội giảng giáo viên các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp cấp tỉnh.
3. Phòng Người có công:
Tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc
trong công tác xác nhận người có công giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020. Chuẩn
bị các điều kiện tổ chức tổng kết Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Rà soát, cập nhật thông tin tình hình của các thương, bệnh binh, thân nhân liệt
sỹ đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng, chăm sóc thương, bệnh binh
và thân nhân liệt sỹ ngoài tỉnh và tình hình thân nhân sinh sống tại địa phương.
Tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và
chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tại địa phương.
4. Phòng Bảo trợ xã hội- Trẻ em- Bình đẳng giới:
Xây dựng kế hoạch, chương trình trợ 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; Quy chế quản lý sử dụng kinh phí chăm sóc, điều trị đối tượng
tâm thần kinh, rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động
xã hội. Kiểm tra, rà soát chính sách pháp luật về người cao tuổi, trợ giúp người
khuyết tật, công tác trẻ em, bình đẳng giới. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ
tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh, Ban Điều hành
và nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Hà Tĩnh.
Hướng dẫn địa phương triển khai các chính sách giảm nghèo năm 2021
theo quy định của trung ương; các chương trình, kế hoạch, đề án về bảo trợ xã
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hội, trợ giúp người khuyết tật, công tác trẻ em, bình đẳng giới. Tăng cường triển
khai thực hiện phần mềm quản lý giảm nghèo và bảo trợ xã hội.
Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã đẩy nhanh
tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp
tránh bão lũ (đợt 2), nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng
do thiên tai.
Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt nữ
quản lý lãnh đạo toàn tỉnh nhân ngày 8/3; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày
công tác xã hội Việt Nam 25/3.
5. Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội:
Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phòng chống TNXH giai đoạn
2016-2020. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình PCTNXH giai đoạn
2021-2025; Kế hoạch Phòng chống tệ nạn xã hội năm 2021; Chương trình phòng,
chống tệ nạn mại dâm năm 2021.
Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế về quản lý sử dụng kinh
phí cai nghiện bắt buộc, chính sách cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện
ma túy công lập và tại cộng đồng; hệ thống các quy chế quản lý, chế độ sinh hoạt
của các đối tượng tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
6. Thanh tra Sở
Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu sau
thanh tra, kiểm tra tại Kết luận thanh tra số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của
Thanh tra Bộ Lao động - TBXH về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có
công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh. Hoàn thiện Kết luận Thanh tra của Thanh
tra Sở về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của
Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu
đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh.
Rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thanh tra năm 2021. Phát
phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp.
7. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Hướng dẫn xây dựng định mức đơn giá kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp
công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc ngành quản lý theo Quyết định số
405/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; hoàn thành xác định nguồn
kinh phí phải thu theo Kết luận thanh tra số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của
Thanh tra Bộ Lao động - TBXH.
Tham mưu thực hiện tăng cường quản lý kinh phí người có công theo chỉ
đạo của UBND tỉnh; phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu năm 2021; kinh phí
ngân sách trung ương nguồn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững; kinh phí ngân sách trung ương ủy quyền chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng năm 2021. Hoàn thiện nội dung phương án chi trả
trợ cấp quan hệ thống bưu điện báo cáo UBND tỉnh.
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Tham mưu các biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính tại các đơn
vị trực thuộc. Rà soát hệ thống chính sách quản lý tài chính tại Trung tâm Chữa
bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và các đơn vị trực thuộc.
8. Văn phòng
Tăng cường tham mưu, thực hiện công tác CCHC; tiếp tục tham mưu kiện
toàn tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hoạt động
hiệu lực hiệu quả theo đúng quy định nhưng phải phù hợp với thực tiễn phát triển
kinh tế xã hội; triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyển đổi
vị trí công tác; rà soát, chỉ đạo các đơn vị trực thực hiện nghiêm quy định tại Nghị
định 161/NĐ-CP về chế độ hợp đồng; Quy chế hoạt động của Trung tâm Chữa
bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và các đơn vị trực thuộc. Rà soát, sắp xếp, bố
trí cán bộ theo khung năng lực và vị trí việc làm.
Tiếp tục tăng cường hiệu quả việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính;
xây dựng cơ quan, công sở văn minh, đạo đức công vụ và các hoạt động hành
chính, quản trị, phục vụ…
II. Các đơn vị trực thuộc
Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021. Tổ
chức các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo cung
ứng đủ lao động phục vụ sản xuất kinh doanh.
Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả theo quy
định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy
định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Bảo đảm quản lý, chăm sóc chu đáo, an toàn cho các đối tượng chính sách
đang được chăm sóc tại các cơ sở điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp
xã hội.
Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trường Trung cấp kỹ nghệ đẩy mạnh
công tác tuyển sinh học sinh 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.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tham gia hội nghị giao ban công tác định
kỳ hàng tháng kể từ tháng 4/2021 (báo cáo tình hình hoạt động, công tác quản lý
tài chính tại Hội nghị giao ban công tác).
Yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TL.GIÁM ĐỐC
- Giám đốc, các PGĐ Sở (chỉ đạo);
- Các phòng thuộc Sở;
- Đơn vị trực thuộc;
- Website (đăng tải);
- Lưu: VT, VP;
Gửi bản điện tử.
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Lê Thị Hà
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