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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

 Số: 295/TB-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2021 
            

Ngày 02/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị 

giao ban công tác tháng 8/2021. Hội nghị đánh giá cao những kết quả đạt được 

của ngành trong tháng 7 và thời gian qua, tập trung tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), đảm bảo an sinh 

xã hội; triển khai thực hiện 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; tổ chức đón 824 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 được nhân dân đồng tình, ghi nhận sâu sắc. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng 

ủy, Giám đốc Sở ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong tham mưu thực 

hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động trong thời gian qua, 

đồng thời đề nghị 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 

yêu cầu Bí thư các chi bộ, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung sau: 

1. Nhiệm vụ chung: 

1.1. 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. Rà 

soát, xây dựng kế hoạch, dự toán hoạt động của ngành giai đoạn 2021 - 2026. 

1.2. 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 số 

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

1.3. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đón công dân Hà Tĩnh có hoàn cảnh 

khó khăn, ốm đau, mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có 

nhu cầu cấp thiết về địa phương. 

1.4. Tập trung xây dựng 02 nghị quyết: (1) Nghị quyết thông qua chính 

sách về giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 

2025; (2) 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 (Hoàn thành dự thảo vào cuối tháng 8). 

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

2.1. Phòng Lao động - Việc làm: 

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động, đời sống của 

lao động trong khu công nghiệp; tổng số doanh nghiệp, số doanh nghiệp hoạt 

động; tổng số lao động và số lao động dừng việc trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung hoàn thành công tác nhập thông tin vào phần mềm cung - cầu lao 

động; Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 

người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-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 và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cập 

nhật báo cáo thường xuyên tiến độ thực hiện lên cổng thông tin trực tuyến của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh. 

2.2. Phòng Bảo trợ xã hội: 

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

trình xác nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 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.  

- 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. Trình UBND tỉnh 

trước ngày 19/8/2021. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị định 

20/2021/NĐ-CP của chính phủ.  
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- 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. 

2.3. Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới: 

- Hoàn thiện Dự thảo kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 theo Chỉ thị 10-CT/TU 

ngày 01/7/2021 của Tỉnh ủy. 

- Triển khai công tác bồi dưỡng nhà giáo tham dự Hội giảng nhà giáo 

GDNN toàn quốc năm 2021. Chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2021 và triển khai 

Thông tư Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai đào tạo nghề sơ cấp, đào 

tạo dưới 3 tháng theo nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn ký quỹ EPS theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về 

bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết 

số 28/2021/NQ-CP. 

2.4. Phòng Người có công: 

- Báo cáo kết quả thăm hỏi, tặng quà và các hoạt động dâng hương, dâng 

hoa nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử trong và ngoại tỉnh nhân dịp ngày 

thương binh liệt sĩ 27/7/2021. 

- Nghiên cứu xây dựng Nghị quyết “Rà soát, đánh giá đầu tư xây dựng, 

nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Xây dựng Đề án nâng cấp, sửa chữa 

nghĩa trang liệt sĩ Nầm. 

2.5. Phòng Trẻ em - Phòng, chống tệ nạn xã hội: 

- Tham mưu, xây dựng Quyết định ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can 

thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hỗ 

trợ trẻ em bị nhiễm Covid-19 (F0) và trẻ em phải cách ly y tế để phòng chống 

dịch Covid-19. 

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch để triển khai có hiệu quả chương 

trình công tác. 

2.6. Phòng Kế hoạch tài chính: 

- Đôn đốc triển khai nguồn kinh phí hoạt động và các nguồn sự nghiệp 

chương trình, dự án, kinh phí Trung ương; kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cách mạng năm 2021. 

- Báo cáo đánh giá thực hiện Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người 

có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2.7. Thanh tra Sở: 

- 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. 
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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; rà soát 

kết quả đã thực hiện, tham mưu kiểm tra xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, 

tố cáo tiếp nhận theo quy định pháp luật. 

- Đẩy nhanh kết quả kiểm tra, thanh tra tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo 

dục - Lao động xã hội.  

2.8. Văn phòng: 

- Tăng cường tham mưu, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, lễ nghi, 

khánh tiết. 

- Thẩm định quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo trợ 

xã hội; trình UBND tỉnh quyết định bãi bỏ văn bản QPPL hết hiệu lực. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 về 

tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. 

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy Văn phòng Sở và các đơn vị trực 

thuộc; tham mưu rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 

2021 - 2026 tại các đơn vị trực thuộc; thực hiện chế độ, chính sách đối với công 

chức, viên chức, lao động theo Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

2.9. Các đơn vị trực thuộc: 

- Chủ động xây dựng phương án cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức bàn giao máy chủ cho Phòng Lao 

động việc làm; rà soát, quy hoạch lại thông tin thị trường lao động. 

- Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội xây dựng, hoàn 

thiện, trình đề án tự chủ và xã hội hóa một phần. 

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội nghiên cứu xây dựng 

chính sách công tác cai nghiện. 

- Trung tâm CTXH - Quỹ BTTE dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người 

khuyết tật khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng đơn vị và tuyển dụng 

viên chức theo kế hoạch đã được phê duyệt, hoàn thành trước ngày 15/8/2021 

trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2021. Yêu cầu các 

phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (B/c); 

- Các phòng thuộc Sở (t/h);  

- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Trang thông tin điện tử (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP; 

Gửi bản điện tử. 

   TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Thu Hà 
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