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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 

 9 tháng; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 

 

 Chín tháng triển khai công tác trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản 

xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng lớn đến lao động, 

việc làm và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự phối hợp của các ngành, địa phương, đơn vị; 

bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội1; thực hiện phương châm “Đoàn 

kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả”, Ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương 

trình, kế hoạch, nhất là 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu theo Chương 

trình công tác lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội năm 2020; phát động 

phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng các cấp; thực hiện quyết liệt, đồng 

bộ, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. 

 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2020 

 
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, chỉ đạo triển khai kịp thời hơn 160 văn bản 

của trung ương, Chương trình công tác của Bộ Lao động- TBXH, Chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh và hoàn thành 159/195 nhiệm vụ trọng 

tâm của ngành (đạt 81,53% kế hoạch). 

Tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, UBND tỉnh ban hành 115 kế hoạch, 

quyết định, công văn; Sở trực tiếp ban hành hàng ngàn văn bản giải quyết chế 

độ, chính sách, hướng dẫn các địa phương, cơ sở triển khai thực hiện.  

2. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách; tổ chức các hoạt động thăm, 

tặng quà người có công dịp tết; chăm lo đời sống của người có công, hộ nghèo, 

                                                 
1 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 

của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 05/12/2019 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 

2020; Nghị quyết số 168/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 và Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh triển khai nhiệm 

vụ Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 
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các đối tượng bảo trợ xã hội, cứu trợ đột xuất, đảm bảo an sinh xã hội trước, 

trong và sau tết. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 

nguồn kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). 

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội chi bộ các đơn vị trực thuộc; 

tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; tập 

trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phục vụ công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX. 

4. Đẩy mạnh phong trao trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Tọa 

đàm gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội (28/8/1945 - 28/8/2020). Tổ chức các Hội nghị: Điển hình tiên tiến ngành 

giai đoạn 2015 - 2020, tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC 

giai đoạn 2011 - 2020, sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, sơ kết thực 

hiện nhiệm vụ của ngành 6 tháng đầu năm; Sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động 

Khối thi đua Hành chính tổng hợp - Văn hóa xã hội, triển khai kế hoạch 06 

tháng cuối năm. Triển khai tốt các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do 

đại dịch Covid-19. 
II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG VÀ THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DO DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 

42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐTTG CỦA 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. Tình hình thực hiện 

Triển khai kịp thời việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện2. 

UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP 

do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài chính làm Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, 

HĐND tỉnh và 14 sở, ngành liên quan làm thành viên Ban Chỉ đạo; phân công 

13 thành viên là Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh chịu trách 

nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg tại 13 huyện, thành phố, thị xã. Đồng thời, 

thành lập Tổ thẩm định hồ sơ cấp tỉnh, bao gồm 17 thành viên là lãnh đạo thuộc 

12 sở, ngành để giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định toàn bộ hồ sơ của 

04 nhóm đối tượng: (1) nhóm lao động trong doanh nghiệp; (2) nhóm hộ kinh 

doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh; 

(3) nhóm lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm; (4) nhóm đối 

tượng có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Tại 13/13 huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ 

cấp huyện do đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, đồng 

                                                 
2 Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 

2478/UBND-VX1 ngày 15/4/2020; Công văn số 2669/UBND-VX1 ngày 27/4/2020; Công văn số 3267/UBND-

VX1 ngày 25/5/2020 về việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
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chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng, các Thành viên là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng các Tổ chức đoàn thể 

và lãnh đạo các phòng, ngành cấp huyện (bao gồm từ 12-16 thành viên). Hội 

đồng thẩm định hồ sơ cấp huyện chịu trách nhiệm thẩm định toàn bộ hồ sơ do 

UBND cấp xã đề nghị, đồng thời trực tiếp theo dõi, giám sát cơ sở trong việc 

việc rà soát, cắt giảm đối tượng chết, đối tượng chuyển khẩu, đối tượng hưởng 

nhiều chế độ; chỉ đạo UBND cấp tổ chức niêm yết danh sách đối tượng tại nhà 

văn hóa thôn, xóm, khối phố và trụ sở UBND cấp xã để các cấp, các ngành, 

nhân dân giám sát. 

Cùng với việc tập trung làm tốt công tác rà soát đối tượng, các địa phương 

đã triển khai kịp thời các hoạt động tuyên truyền và tổ chức tập huấn hướng dẫn 

cho người dân, doanh nghiệp kê khai, lập hồ sơ; Tập huấn cho đội ngũ Trưởng 

ban công tác mặt trận, Trưởng các thôn/xóm khối phố và toàn bộ các thành viên 

Hội đồng thẩm định hồ sơ ở cấp huyện và cấp xã với hơn 3.940 đại biểu các cấp 

tham gia. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thành lập 02 đoàn giám sát cấp tỉnh để tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Đoàn giám sát 

cấp tỉnh đã tổ chức giám sát đợt 1 tại các huyện, thành phố, thị xã. Thông qua 

các cuộc giám sát của Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã kịp thời 

hướng dẫn các địa phương khắc phục các tồn tại như: Niêm yết danh sách các 

đối tượng không đảm bảo thời gian quy định; không thông báo đầy đủ trên hệ 

thống loa truyền thanh các đối tượng được hưởng chính sách để nhân dân giám 

sát; các trường hợp nhận thay chế độ nhưng không có giấy ủy quyền.vv… 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thống kê, tổng hợp đối 

tượng và thực hiện các biện pháp chống trùng được đẩy mạnh. Hà Tĩnh là địa 

phương đầu tiên trong cả nước xây dựng được phần mềm quản lý đối tượng và 

hỗ trợ công tác chi trả theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, đồng thời thực hiện công khai việc giải quyết chế độ chính sách trên 

Website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để các cơ quan chức năng và 

nhân dân giám sát. Hiện nay phần mềm đã chuyển giao miễn phí cho nhiều 

tỉnh/thành phố, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các địa phương trên địa bàn cả nước.  

 2. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ 

 2.1. Trong đợt 1 triển khai thực hiện chính sách đối với 03 nhóm đối 

tượng: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, UBND 

các huyện, thành phố, thị xã và Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp huyện, cấp xã đã 

tiến hành rà soát danh sách chi tiết của từng đối tượng để đưa ra khỏi danh sách 

các trường hợp như: (1) Đối tượng mới bị chết sau ngày chi trả tháng 4/2020; 

(2) Đối tượng chuyển khẩu khỏi nơi thường trú; (3) Người có công với cách 

mạng hưởng từ 2 chế độ trở lên; (4) Nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

nhưng đồng thời là đối tượng bảo trợ xã hội; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo đang đi xuất khẩu lao động. Thông qua rà soát, các huyện, thành phố, thị 
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xã đã đưa ra khỏi danh sách đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 25.731 trường hợp3. 

 Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của 13 huyện, thành phố, thị xã, Tổ thẩm định 

hồ sơ cấp tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát lần cuối 

và đưa ra khỏi danh sách đề nghị hỗ trợ đối với 131 trường hợp do đối tượng 

hưởng trùng chế độ và đối tượng chuyển khẩu khỏi địa bàn. Đồng thời hoàn 

thiện các hồ sơ, văn bản liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chính 

sách hỗ trợ đối với 173.604 đối tượng, tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ 03 nhóm 

đối tượng nêu trên là 198,8 tỷ đồng4. 

 Tính đến ngày 15/7/2020, đã thực hiện chi trả cho 172.091 đối tượng 

(chiếm 99,14% tổng số đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt), tổng 

kinh phí chi trả 197,15 tỷ đồng (chiếm 99,16% tổng kinh phí được phê duyệt hỗ 

trợ)5.  

 Tổng số đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách hưởng 

chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

nhưng các huyện, thành phố, thị xã chưa thực hiện chi trả hoặc không thực hiện 

chi trả là 1.513 đối tượng. 

 2.2. Đối với 04 nhóm đối tượng là người lao động/hộ kinh doanh bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19 (là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất và rất 

khó khăn trong việc xác đính chính xác đối tượng được hưởng, nhất là đối với 

nhóm đối tượng lao động tự do). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối 

hợp với Cục Thông kê, Cục Thuế tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh quy trình, điều kiện để xác nhận đối 

tượng; tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện chi 

trả hỗ trợ cho 1.990 đối tượng với tổng kinh phí 2.004 triệu đồng. Trong đó: Số 

hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh 

doanh do đại dịch Covid-19: 758 hộ, tổng số tiền hỗ trợ 772 triệu đồng; số lao 

động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm: 1.217 người, số tiền hỗ trợ 

1.217 triệu động; số lao động bị mất việc làm nhưng không đủ điều kiện hưởng 

trợ cấp thất nghiệp: 15 người, số tiền hỗ trợ: 15 triệu đồng. 
III. KẾT QUẢ TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Lĩnh vực Lao động - Việc làm 

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 05 văn bản  chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai thực hiện6: 

                                                 
3 Gồm: 2.136 đối tượng là người có công với cách mạng (do đối tượng hưởng từ 2 chế độ trở lên); 4.001 trường 

hợp là đối tượng bảo trợ xã hội; 13.356 trường hợp là nhân khẩu thuộc hộ nghèo; 6.238 trường hợp là đối tượng  

nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo. 
4 Gồm: 38.039 đối tượng là người có công với cách mạng; 53.454 đối tượng bảo trợ xã hội; 24.126 nhân khẩu 

thuộc hộ nghèo và 57.985 nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo. 
5 Trong đó: Người có công với cách mạng đã chi trả: 37.804 người, đạt 99,38%; đối tượng bảo trợ xã hội: 52.957 

người, đạt 99,06%; nhân khẩu thuộc hộ nghèo: 23.845 người, đạt 98,84%; nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo: 

57.485, đạt 99,15%. 
6 Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/02/2020 thực hiện Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 

của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 Quy định hướng dẫn thực hiện 

Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND ngày 1/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách giải quyết 

việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 
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1.1. Lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

Chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh phối hợp với 

doanh nghiệp XKLĐ, các huyện, thành phố, thị xã tổ chức 45 hội nghị tư vấn 

việc làm, học nghề, thu hút 41.245 lượt nguồi tham gia; Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh tổ chức 20 phiên giao dịch việc làm chính thức, 09 Phiên giao dịch việc 

làm lưu động thu hút 7.217 lượt người tham gia, trên 1.400 lao động được giới 

thiệu việc làm, 275 người được các doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc. 

Tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc tính đến 31/8/2020 là 74.308 

người (giảm 1.541 người so cùng kỳ năm 2019). Số lao động tham gia BHXH 

bắt buộc là công dân Việt Nam: 83.339 người (chiếm 98,85% tổng số); số lao 

động tham gia BHXH bắt buộc là người nước ngoài: 969 người (chiếm 1,15% 

tổng số); có 24.861 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (tăng 13.456 

người so với cùng kỳ năm 2019); 71.233 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

(tăng 175 người so với cùng kỳ năm 2019); 1.101.551 người tham gia BHYT 

(tăng 29.737 người so với cùng kỳ năm 2019), đạt tỷ lệ bao phủ 85,37%.  

Về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Tính đến tháng 9 năm 2020, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH tỉnh giải quyết chế 

độ trợ thất nghiệp cho 4.685 người (tăng 749 người so với cùng kỳ năm 2019), 

với số tiền 66,90 tỷ đồng (tăng 17,27 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019). 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quỹ lương tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng thực hiện năm 2020 của người quản lý tại 05 doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. Xếp loại doanh nghiệp cho 04 doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu; Phối hợp với Ban 

đổi mới doanh nghiệp tỉnh thực hiện xem xét, đề nghị UBDN tỉnh thoái vốn nhà 

nước tại 03 công ty cổ phần chiếm trên 51% vốn nhà nước. 

 Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, phê duyệt danh sách 1.230 lao 

động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện chính sách theo Nghị 

quyết số 177/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh. 

1.2. Việc làm, an toàn lao động 

Phối hợp với Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động 

ngoài nước thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác lao động Hàn Quốc, 

Nhật Bản như Chương trình EPS Hàn Quốc, Chương trình IM Japan Nhật Bản. 

Tổ chức tiếp nhận 374 hồ sơ của người lao động đăng dự thi tiếng Hàn 

Chương trình EPS ngành sản xuất chế tạo, theo đó có 157 người lao động đủ 

điều kiện dự tuyển Chương trình EPS ngành SXCT hoàn thiện hồ sơ dự tuyển 

theo quy định và 950 hồ sơ của người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn EPS 

ngành ngư nghiệp năm 2020.  

Phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước. Từ tháng 

12/2019 đến tháng 9/2020 toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động trên 250 lao động 

                                                                                                                                                         
49/KH-UBND ngày 03/3/2020 về tổ chức Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020; Văn bản số 

4240/UBND-VX1 ngày 30/6/2020 về việc triển khai thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động năm 2020; Dự 

thảo Báo cáo tổng kết, tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. 
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hết hạn hợp đồng về nước. Với kết quả đạt được, Hà Tĩnh được Bộ Lao động 

việc làm Hàn Quốc và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam cho 

phép 11/13 huyện, thành phố, thị xã được tham dự thi tiếng Hàn năm 2020 (2 

địa phương không được dự thi là Kỳ Anh và Nghi Xuân). 

Hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, vận động đối với 842 lao động 

hết hạn hợp đồng trong năm 2020 về nước đúng thời hạn. 

Mặc dù đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm, 

nhưng do tác động nặng nề của dịch Covid-19, nên từ tháng 03/2020 đến tháng 

9/2020 gần như hoạt động xuất khẩu lao động bị đình chỉ theo chỉ đạo của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. Vì vậy, số lao động xuất cảnh đi làm việc ở 

nước ngoài 9 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 3.951 người, bằng 46,48% kế hoạch 

năm 2020, bằng 64,21% so với cùng kỳ năm 20197.  

Tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 9 tháng đầu năm 2020 chỉ 

đạt 11.292 người, bằng 47,05% kế hoạch năm 2020 và bằng 65,62% so với cùng 

kỳ năm 2019.  

Phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề nghị Cục 

Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho phép nhập cảnh 131 lao động là 

chuyên gia, lao động có trình độ kỹ thuật cao là người nước ngoài vào làm việc 

tại Khu kinh tế Vũng Áng8 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-

CP ngày 29/5/2020, Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, Công văn số 3278/UBND-VX1 ngày 

25/5/2020 của UBND tỉnh,. Tính đến ngày 15/9/2020, tổng số chuyên gia và lao 

động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh là 1.456 người9.  

So với tháng 12/2019, tổng số chuyên gia và lao động nước ngoài làm việc 

trên địa bàn tỉnh giảm 436 người. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-

19, nhiều doanh nghiệp FDI, các nhà đầu tư, nhà thầu tại Khu kinh tế Vũng Áng 

đã hạn chế việc tiếp nhận trở lại các chuyên gia đến từ Trung Quốc và một số 

quốc gia phát sinh dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho người lao 

động và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ 

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

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về hưởng ứng Tháng hành động 

An toàn vệ sinh lao động lần thứ 4 - năm 2020; phối hợp với các huyện, thành 

phố, thị xã đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc pháp luật về lao động và an toàn vệ 

sinh lao động tại nơi sản xuất. 

                                                 
7 Trong đó: Đài Loan: 1.646 người, Nhật Bản: 1.862 người, Hàn Quốc: 216 người, Maylaysia: 09 người, 

Algeria: 51 người, Ba Lan: 06 người, Rumania: 60 người, Uzbekistan: 24 người, Nga: 05 người, Slovakia: 09 

người, các nước khác 63 người. 
8 Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formorsa Hà Tĩnh: 31 người; Công ty TNHH MCC Việt Nam: 28 

người; Công ty TNHH vật lửa chịu nhiệt LIRR Việt Nam: 8 người, Công ty TNHH Solar Park Cẩm Xuyên: 18 

người… 
9 Trong đó: Đài Loan: 854 người, Trung Quốc: 530 người, Anh: 06 người, Ấn Độ: 02 người, Hàn Quốc: 08, 

Nhật Bản: 09 người, Mỹ: 08 người, Lào: 03 người, Nam Phi: 12 người, Phlippin: 14 người và các nước khác: 10 

người. 
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Trong 9 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện Cấp giấy xác nhận khai báo sử 

dụng 408 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoạt động 

trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các Trung tâm Huấn luyện trên địa bàn tỉnh phối hợp 

với các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 4.948 

người10.  

 2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp  

 Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDNN xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy 

học trong điều kiện phòng, chống Covid-19; đề xuất phương án giảm học phí 

cho đối tượng là học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình có bố mẹ được hưởng 

chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 231/KH- UBND ngày 

26/6/2020 thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng 

suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế trong tình hình mới; rà soát, đánh 

giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc CTMTQG, CTMT năm 

201911; báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 

năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.  

 Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho Lao động 

nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Nghị 

quyết số 56/2017/NQ-HĐND tỉnh về đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo 

dưới 3 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, rà soát đề xuất chính sách 

giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp số liệu, xây 

dựng kế hoạch để thực hiện công tác tổng kết tại cấp huyện. 

 Tăng cường năng lực giáo dục nghề nghiệp; thẩm định danh mục thiết bị 

các nghề trọng điểm mua sắm bổ sung năm 2020 từ nguồn kinh phí thực hiện 

Dự án “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương 

trình Mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và 

An toàn lao động năm 202012; đánh giá Kỹ năng nghề 2020, xếp hạng chức danh 

nghề nghiệp, cập nhật trang tra cứu văn bằng, đăng ký thi kỹ năng nghề quốc 

gia, tuyển chọn HSSV dự Lễ Tuyên dương HSSV xuất sắc tiêu biểu năm 2020, 

tuyển sinh trực tuyến; tham gia cuộc thi “Tôi chọn nghề”, cuộc vận động sáng 

tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp, cuộc thi video clip “Giáo dục nghề nghiệp 

                                                 
10 Trong đó: Nhóm 1: 147 người, nhóm 2: 282 người, nhóm 3: 2.720 người, nhóm 4: 1.621 người, nhóm 5: 35 

người, nhóm 6: 143 người. Cụ thể: (1) Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ thuộc Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

huấn luyện 3.963 người, Trong đó: huấn luyện cho đối tượng nhóm 1: 113 người, nhóm 2: 209 người, nhóm 3: 

2.384 người, nhóm 4: 1.104 người, nhóm 5: 35 người, nhóm 6: 114 người. (2) Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ 

thuộc Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh huấn luyện cho 985 người, trong đó: huấn luyện cho đối tượng 

nhóm 1: 34 người, nhóm 2: 73 người, nhóm 3: 336 người, nhóm 4: 513 người, nhóm 6: 29 người. 
11 Gồm: Thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”, Dự án “Đổi mới nâng 

cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp” theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
12 Gồm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức, Trường Cao đẳng Y tế, trường Cao đẳng Nguyễn Du, Trường 

Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh: 25 tỷ. 
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thực học thực hành, vững khởi nghiệp, sáng tương lai”; đăng ký Hội thao thể 

dục thể thao và Hội thao giáo dục quốc phòng năm 2020… 

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo “Đề án sắp xếp, sáp nhập các 

trường Cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh” theo tinh thần Nghị 

quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII; tham mưu UBND tỉnh về việc thành lập trường Trung cấp Lê Hồng Phong, 

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ; giải thể trường trung cấp nghề 

Mitraco thuộc Tổng công ty Khoảng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Đến nay, toàn 

tỉnh có 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó: 04 trường cao đẳng; 04 trường 

trung cấp; 03 trung tâm dạy nghề; 10 Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện và 

01 phân hiệu của Trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương. 

Thẩm định danh mục thiết bị các nghề trọng điểm mua sắm bổ sung năm 

2020 từ nguồn kinh phí thực hiện Dự án “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp” thuộc Chương trình Mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Giáo 

dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020 của 5 trường cao 

đẳng, trường trung cấp gồm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức, Trường Cao 

đẳng Y tế, trường Cao đẳng Nguyễn Du, trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh: 25 

tỷ. 

Tiếp tục xin ý kiến Bộ LĐTBXH về “Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường 

Cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh” theo tinh thần Nghị quyết 

19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW đảng Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tham mưu UBND tỉnh về việc cho phép giải thể trường trung cấp nghề Mitraco 

thuộc Tổng công ty Khoảng sản và Thương mại Hà Tĩnh; thành lập trường 

Trung cấp Lê Hồng Phong; Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ. 

Tổng số nhà giáo cơ hữu tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 834 người, 

trong đó: 5 tiến sỹ, 170 thạc sỹ; 453 đại học, 62 cao đẳng và 144 trình độ khác; 

có 231 nhà giáo được tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp, và các tổ chưc GIZ, ILO tổ chức, có 45 nhà giáo được 

bồi dưỡng chuyên sâu về kiểm định và đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo tuyển sinh mới 11.162 người, 

đạt 63% so với kế hoạch, trong đó: trình độ Cao đẳng: 528  người; đạt 38% so 

với KH, trình độ Trung cấp nghề  2.801 người, đạt 58% kế hoạch; trình độ sơ 

cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: 7.833 người, đạt 68% kế hoạch.  

 3. Lĩnh vực Người có công 

 Tiếp tục triển khai Chỉ thị 14-CT/TW, Quyết định 773/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 90/KH-TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 14-

CT/TW về người có công.  

Tham mưu ban hành, triển khai Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 

26/6/2020 của UBND tỉnh thực hiện các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020); 52 năm ngày chiến thắng Đồng 
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Lộc, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Đồng Lộc”; tổ chức chu đáo 

việc dâng hương, thăm hỏi, tặng quà người có công trong dịp tết và Kỷ niệm 73 

năm ngày thương binh liệt sĩ13; tổ chức trang nghiêm lễ cầu siêu, lễ truy điệu, an 

táng 09 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về nước mùa khô 2019-202014. Phân bổ 

kinh phí điều dưỡng người có công và chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 45.000 

người có công đảm bảo quy định. 

Tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần, BHYT, trợ cấp mai táng phí cho 

đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-

Pu-Chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ; chế độ, 

chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống 

Mỹ, chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 

Tiếp nhận, thẩm định, xem xét, xác nhận và giải quyết chế độ chính sách 

ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ trong thời gian qua 

đảm bảo đầy đủ, khách quan, kịp thời, đúng quy định đối với 21.533 thủ tục hồ 

sơ, bao gồm: Nhóm hồ sơ xác nhận mới 12 nhóm theo Pháp lệnh ưu đãi người 

có công cho 102 người15; Tiếp nhận, giải quyết chế độ ưu đãi người có công cho 

2.161 trường hợp16; Tiếp nhận, giải quyết một số chế độ chính sách khác cho 

17.154 trường hợp17; Nhóm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ngân sách địa 

phương cho 2.116 thủ tục hồ sơ18. 

                                                 
13 Quà bằng tiền của Chủ tịch nước: 105.863 suất, kinh phí 20.922.6200.000 đồng (trong đó: quà tết 53.370 suất, 

kinh phí 10.225.620.000 đồng, quà 73 năm ngày TBLS 52.493 suất, kinh phí 10.697.000.000 đồng). Ủy ban 

nhân dân tỉnh: tặng 10.6215 suất, kinh phí 2.124.200.000 đồng; Tặng quà bằng tiền 200.000/suất, để thắp hương 

cho các anh hùng liệt sỹ 47.291 suất với tổng kinh phí: 9.458.200.000 đồng (trong đó quà tết 23.827 suất, kinh 

phí: 4.765.400.000 đồng và quà 73 năm ngày TBLS 23.464 suất, kinh phí: 4.692.800.000 đồng). Các hoạt động 

dâng hương, hoa và trực tiếp thăm hỏi, tặng quà các tổ chức nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc người có công và 

người có công tiêu biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh với tổng kinh phí 6141.000.000 đồng (nhân dịp tết 

319.500.000 đồng, nhân dịp 73 năm ngày TBLS 294.500.000 đồng). Quà của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh (xã hội hóa nguồn lực, vận động) nhân dịp tết cổ truyền và Kỷ niệm 

73 năm ngày TBLS là 65.849 suất, kinh phí 13.076.034.000 đồng (trong đó quà tết 20.930 suất với số tiền 

3.075.331.000 đồng, nhân dịp 73 năm ngày TBLS 44.919 suất, kinh phí 10.000.703.000 đồng). Tổng số quà 

nhân dịp tết cổ truyền và Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ là 229.624 suất, kinh phí 47.482.786.000 

đồng (trong đó quà dịp tết 103.563 suất quà được tặng với số kinh phí 21.055.283.000 đồng; nhân dịp 73 năm 

ngày TBLS 126.061 suất, kinh phí 26.427.503.000 đồng). 
14 Nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập từ trước đến nay là 931 (trong đó: Lào 778, trong tỉnh 147, các tỉnh 

bàn giao 06). 
15 Gồm: Cán bộ Lão thành cách mạng 07 người; Cán bộ Tiền khởi nghĩa 02 người; Mẹ VNAH 01 người; 

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 44 người; Bệnh binh 03; Người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm CĐHH và con đẻ của họ 22 người; Tù đày 02 người; Huân huy chương kháng chiến 16 người. 
16 Gồm: trợ cấp mai táng phí cho đối tượng người có công từ trần 1.105 người; giải quyết chế độ tuất cho 74 

người; trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 213 người; cấp thẻ BHYT cho 222 người đối tượng và thân nhân người có công; 

đính chính thông tin hồ sơ cho 412 trường hợp; tiếp nhận và di chuyển hồ sơ cho 52 trường hợp; giám định vết 

thương còn sót 08 người; giải quyết hưởng đồng thời hai chế độ 04 người, thông báo đình chỉ trợ cấp 38 trường 

hợp... 
17 Xác nhận 04 hồ sơ liệt sĩ; tham mưu trả lời 129 đơn thư; cấp thẻ Thương binh, bệnh binh, CĐHH, giấy chứng 

nhận gia đình liệt sĩ cho 97 trường hợp, y sao hồ sơ 48 trường hợp, cấp lại Bằng TQGC cho 49 trường hợp; 

Duyệt chế độ ưu đãi giáo dục - đào tạo cho 432 trường hợp; trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 598 trường hợp, 

chế độ điều dưỡng 15.797 trường hợp,... 
18 Gồm: Trợ cấp 1 lần theo Quyết định 62/QĐ-TTg 07 người; trợ cấp mai táng phí CCB, TNXP, DQDK,... 694 

người; Cấp báo hiểm y tế cho CCB, TNXP, DQDK,... 1.345 người; trợ cấp 1 lần chế độ bằng khen cho 702 

người; cấp huân chương độc lập cho 06 người,... 
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Phê duyệt danh sách đối tượng, nguồn kinh phí cho 15.797 người với số 

tiền 21.419.670.000 đồng (trong đó điều dưỡng tập trung 3.500 người với kinh 

phí 7.770.000.000 đồng, điều dưỡng tại gia đình 12.297 người với kinh phí 

13.649.670.000 đồng). Đến nay, đã tổ chức điều dưỡng tập trung được 1.373 

trường hợp/3.500 trường hợp theo chỉ tiêu được giao. Tiếp nhận và đề nghị đính 

chính thông tin mộ liệt sĩ cho 20 trường hợp và thủ tục di chuyển đi 03 hài cốt 

liệt sĩ; các huyện, thành phố, thị xã tiếp nhận 06 hài cốt liệt sĩ từ các địa phương 

khác chuyển về. 

Thực hiện trợ cấp vợ liệt sĩ lấy chồng khác (gọi là vợ liệt sĩ tái giá), giải 

quyết 15 trường hợp, đưa tổng số được giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thường 

xuyên từ năm 2013 đến nay là 978 trường hợp (theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP 

của Chính phủ). 

Thực hiện tốt Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

Quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với đối 

tượng người có công19. 

Phong trào ơn đáp nghĩa tiếp tục được cộng đồng quan tâm ngày càng lan 

tỏa; vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” với số tiền 8.290 triệu đồng; Huy động 

xã hội hóa hỗ trợ xây mới 83 nhà tình nghĩa với số kinh phí 4.323 triệu đồng; 

sửa chữa 15 nhà với số kinh phí 309 triệu đồng; tặng 78 sổ tiết kiệm với số kinh 

phí hơn 335 triệu đồng.  

Sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ với số kinh phí trên 

12 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương 9,5 tỷ đồng). Các địa phương, đơn 

vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng (đến ngày 

15/9/2020 còn 46 mẹ còn sống) và tổ chức nhiều hoạt động tri ân, chăm sóc 

nghĩa trang, phần mộ liệt sỹ, tặng sổ tiết kiệm, tặng nhà tình nghĩa... Phối hợp 

Ban Thi đua - Khen thưởng và các địa phương, cơ quan, đơn vị trình Bộ Lao 

động - TB&XH tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 07 Bà mẹ VNAH 

tiêu biểu tham dự Hội nghị Người có công tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội nhân 

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phối hợp Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - 

Đào tạo tổ chức lễ thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7/2020 trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tiếp nhận thủ tục hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh 3.909 hồ sơ, 

đã giải quyết 3.631 hồ sơ, trong đó: trước, đúng hạn 3.631; còn 167 hồ sơ đang 

giải quyết; đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp xử lý 107 trường 

hợp và trả lại 04 trường hợp không đủ điều kiện giải quyết. 

Việc tiếp nhận, trả lời đơn thư20 về chế độ, chính sách người có công được 

thực hiện kịp thời. Rà soát gần 10.000 hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học 
                                                 

19 Rà soát 40.199 trường hợp (trong đó người có công hưởng từ 2 chế độ trở lên: 2.086 trường hợp; 50 trường 

hợp đã chết trong tháng 4, tháng 5 năm 2020; còn lại 38.063 trường hợp tiếp tục đề nghị thẩm định để giải quyết 

hỗ trợ theo quy định); Thẩm định 38.063 trường hợp (kết quả: Người có công hưởng trùng 2 chế độ là 24 trường 

hợp, còn lại 38.039 trường hợp đủ điều kiện tiếp tục giải quyết hỗ trợ theo quy định). Đến nay, đã hỗ trợ cho 

37.905 người với số tiền 56.857.500.000 đồng, còn 134 trường hợp không phải trả với lý do: Tự nguyện không 

nhận trợ cấp, chết trước lúc chi trả tiền, hưởng trùng chế độ khác, chuyển hộ khẩu,… 

20 Tiếp nhận 129 đơn, đã trả lời 111 đơn thư, còn 18 đơn đang xử lý. 
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phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định 

số 101/QĐ-TTr ngày 14/02/2020 của Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

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: thông báo đình chỉ chi trả chế độ trợ 

cấp 546 trường hợp, thu hồi số tiền hơn 65 tỷ đồng của đối tượng hưởng sai 

hoàn nộp ngân sách nhà nước  

4. Lĩnh vực Giảm nghèo, Bảo trợ xã hội, Trẻ em, Bình đẳng giới 

4.1. Giảm nghèo 

Chủ động, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân 

tỉnh kịp thời chỉ đạo, triển khai đồng bộ, đầy đủ các chủ trương, chính sách, giải 

pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/2019/KH-UBND ngày 

24/2/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết 179/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Kế hoạch 60/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về tổng 

kết các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề 

án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 

306/KH-UBND ngày 13/8/2020 về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối 

năm 2020. Báo cáo đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-

CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ, báo cáo kết quả thực hiện Đề án giảm nghèo 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 202021. Triển khai Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 202022. 

Các chính sách giảm nghèo tiếp tục được các địa phương quan tâm thực 

hiện, hỗ trợ phát triển sản xuất; học nghề, tạo việc làm; xuất khẩu lao động; hỗ 

trợ tiền điện, hỗ trợ học tập, học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo; vay vốn ưu 

đãi cho hộ nghèo, học sinh, sinh viên... Triển khai thực hiện các Dự án, tiểu dự 

án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; phối hợp Quỹ Thiện tâm- 

Tập đoàn Vingroup rà soát, thực hiện hỗ trợ 730 nhà ở hộ nghèo, đã hoàn thành 

việc xây dựng và đã giải ngân hoàn toàn 522 nhà (mức 60-70 triệu đồng/nhà) 

với tổng số tiền 31.510 triệu đồng; hỗ trợ thu nhập cho 19.208 lượt thành viên 

hộ nghèo để có thu nhập không thấp hơn mức chuẩn nghèo tại các địa phương 

với số tiền 22.339.689 đồng; hỗ trợ về bê giống 11.848 con (thế hệ 1: 7.078 con; 

thế hệ 2: 3.680 con; thế hệ 3: 1.090 con); tình trạng bê giống bị thất thoát: 1.499 

con; số bê giống đã sinh sản: 6.251 con; số hộ thoát nghèo từ nguồn hỗ trợ bê 

giống của Tập đoàn Vingroup: 6.400 hộ. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 151/2019/NQ- HĐND ngày 

15/12/2019 về một số chính sách giảm nghèo, Nghị quyết số 179/2019/NQ- 

HĐND của HĐND ngày 15/12/2019 quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho 

các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai 

                                                 
21 Báo cáo số 168/BC-UBND ngày ngày 13/5/2020 báo cáo đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 

80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ; Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 15/5/2020 báo cáo kết quả thực hiện 

Đề án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020. 
22 Công văn số 4133/UBND-VX1 ngày 26/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020. 
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đoạn 2019- 2025. Đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã kịp thời chi 

trả hỗ trợ cho 2.035 người với tổng kinh phí 8,7 tỷ đồng. Nghị quyết 179/NQ-

HĐND đã được các địa phương triển khai tích cực (tổng số đối tượng được phê 

duyệt là 63 đối tượng); các huyện đã huy động được nguồn xã hội hóa để hỗ trợ 

cho các đối tượng. Trong đó một số đơn vị thực hiện tốt như Hương Khê (đến 

nay đã huy động, xã hội hóa được hơn 100 triệu đồng). Tổng số kinh phí chi trả 

hỗ trợ hàng tháng cho các đối tượng là: 44,1 triệu đồng/tháng. Trong đó ngân 

sách tỉnh: chi trả cho các đối tượng là 17,01 triệu đồng/tháng; nguồn xã hội hóa 

là: 27,09 triệu đồng/tháng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp 

với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trích ngân sách tỉnh 181.980.000 đồng 

(Một trăm tám mươi mốt triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng), từ nguồn kinh 

phí chi thường xuyên “dự kiến chính sách mới do tỉnh ban hành” theo Quyết 

định số 4316/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh để cấp cho các địa 

phương để thực hiện chính sách theo Nghị quyết 179/2019/NQ-HĐND. Tháng 

9/2020, có 61 đối tượng được chi trả hỗ trợ với tổng số kinh phí là 38,13 triệu 

đồng. 

Về hỗ trợ nhà ở, đến nay cơ bản các nhà đã hoàn thành việc xây dựng, Qũy 

Thiện tâm đã tiến hành giải ngân hoàn toàn 522 nhà/tổng số 733 nhà (mức 60-

70tr/nhà) với tổng số tiền 31.510 triệu đồng, giải ngân một phần 192 nhà (mức 

30-35tr/nhà) với tổng số tiền 5.875 triệu đồng, có 20 nhà không xây dựng. Hiện 

cán bộ Qũy Thiện tâm đang phối hợp Sở, các huyện tiếp tục rà soát, bổ sung các 

đối tượng được hỗ trợ làm nhà ở. Chi trả hỗ trợ thu nhập quý 1, 2 cho 12.593 

lượt thành viên hộ nghèo để có thu nhập không thấp hơn mức chuẩn nghèo tại 

các địa phương với số tiền hơn 15 tỉ đồng. 

4.2. Bảo trợ xã hội 

Thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, người cao tuổi, 

người khuyết tật, trẻ em dịp tết nguyên đán23. Đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ 8.460 

kg gạo cứu đói với số tiền 101 triệu đồng cho đồng bào dân tộc tại bản Rào Tre 

xã Hương Liên và bản Giàng xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê dịp Tết nguyên 

đán Canh Tý. 

Kịp thời chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 

bàn. Tổng hợp, rà soát, thẩm định, sàng lọc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, 

hộ cận nghèo bị ảnh hưởng Covid 19 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt quyết định 

hỗ trợ. Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chi trả hỗ trợ cho các đối 

tượng thuộc diện hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19. Đến thời điểm hiện tại đã chi 

trả 99,38%24. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 07/7/2020 về phê 

duyệt Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 với chủ 

                                                 
23 Toàn tỉnh tặng 27.031 suất quà cho người nghèovới kinh phí 11.807 triệu đồng (đạt hơn 156% hộ nghèo toàn 

tỉnh được tặng quà), 39.881 suất quà cho người cao tuổi với kinh phí 11.667 triệu đồng; 9.504 suất quà cho trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 4.239 triệu đồng; 27.993 suất quà cho đối tượng bảo trợ xã hội và các đối 

tượng khác, kinh phí 10.889 triệu đồng; trao giấy chứng nhận chúc thọ, mừng thọ cho 30.555 cụ. 

24 Tổng số đối tượng được phê duyệt hỗ trợ: 53.456 người; Tổng số kinh phí được phê duyệt: 80.184 triệu đồng. 

Tổng số đối tượng đã được chi trả hỗ trợ: 53.128 người; Tổng số kinh phí đã được chi trả: 79.718 triệu đồng. 

Tổng số đối tượng chưa hoặc không được chi trả còn lại: 328 đối tượng, kinh phí 246 triệu đồng. 
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đề “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”; tập huấn nâng cao năng 

lực cho cán bộ, nhân viên Công tác xã hội và tâm thần theo Quyết định 32/QĐ-

TTg ngày 25/3/2010 và Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ năm 2020; xây dựng dự thảo triển khai thực hiện Đề án nhân 

rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 (Quyết 

định 1336/QĐ-TTg); chỉ đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh 

triển khai thực hiện Chương trình phẩu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em dưới 17 

tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ 

côi Trung ương phối hợp với Quỹ Thiện tâm, tập đoàn Vingroup tài trợ thực 

hiện. 

Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã thực hiện công tác thu thập thông tin 

cập nhật dữ liệu, sử dụng, khai thác dữ liệu phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ 

xã hội và giảm nghèo25.  

4.3. Trẻ em, bình đẳng giới  
Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực 

hiện về trẻ em26. Xây dựng các Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện các 

chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016- 202027. 

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra: 

giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em hiện còn 1,01% (kế 

hoạch 2,5%) đạt 247% so với kế hoạch đầu kỳ; 85,56% trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt được trợ giúp dưới các hình thức để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ 

hội phát triển; 724 trường học đạt chuẩn Trường học an toàn (đạt 103% KH đề 

ra); 95% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết kỹ năng về an toàn 

giao thông; 50% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an 

toàn trong môi trường nước; 20% số trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học 

cơ sở biết bơi; 100% huyện, thành phố, thị xã triển khai thí điểm chương trình 

bơi an toàn cho trẻ em; giảm tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn thương tích xuống 

còn 3,23%. Tổ chức 04 lớp truyền thông cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng 

chống xâm hại, tai nạn thương tích cho hơn 2.700 em học sinh tại trường Tiểu 

học Thạch Tân (Thạch Hà), trường THCS Mỹ Châu (Lộc Hà), trường THCS Mỹ 

                                                 
25 Kết quả đến nay đã có 10/13 huyện, thành phố, thị xã cập nhật dữ liệu vào phần mềm đến tháng 9/2020, huyện 

Đức Thọ cập nhật đến tháng 8/2020, Thị xã Kỳ Anh và Cẩm Xuyên chưa thực hiện cập nhật. 

26 Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 13/3/2020 về Thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em 

trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025, Kế hoạch số 

72/KH-UBND ngày 13/3/2020 về hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2020-2025, Công văn số 1438/UBND-VX1 ngày 13/3/2020 về triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2020; 

Công văn số 3168/UBND -VX1  ngày 20/5/2020 về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; Công 

văn số 5205/UBND-VX1 ngày 04/8/2020 Về việc thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Công văn số 

5905/UBND-VX1ngày 03/9/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người 

khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn. 

27 Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thúc đẩy 

quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao 

động trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; kết quả xếp hạng Quyền trẻ 

em năm 2018, 2019; thực trạng tổ chức bộ máy nhân sự làm công tác trẻ em; Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 

05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2026-2020. 
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Duệ (Cẩm Xuyên) và trường THCS Hương Lâm (Hương Khê); tập huấn nâng 

cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em tại thị xã Kỳ Anh. 

Công tác bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm; Tham mưu UBND tỉnh 

ban hành công văn số 1458/UBND-VX1 về triển khai công tác bình đẳng giới 

năm 2020, Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 về việc thay đổi 

thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnhvà Tổ thư ký giúp việc Ban Vì sự 

tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 07/5/2020 

về tổ chức tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới; tăng cường sự 

tham gia của phụ nữvào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử, Kế hoạch 

số 62/KH-BVSTBCPN ngày 19/6/2020 về Kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và 

vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020.  

Tổ chức 03 lớp tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới; nâng 

cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường sự tham 

gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và cơ quan dân cử cho 680 đại biểu là 

thành viên Ban VSTBCPN tỉnh, các sở ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã; 

nữ dự nguồn BCH Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020-2025, nữ nguồn dự đại 

biểu HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026; các phóng viên, biên tập viên 

của các báo, Đài PTTH tỉnh, trung tâm Văn hóa- Truyền thông cấp huyện, cán 

bộ truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. 

Hướng dẫn các huyện, thành  phố, thị xã triển khai thực hiện các lớp tập 

huấn bình đẳng giới, các mô hình Phụ nữ khởi nghiệp, câu lạc bộ nữ doanh 

nhân; mô hình câu lạc bộ công nhân nhà trọ, mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm 

lánh tại cộng đồng theo Quyết định số 6410/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/7/2020 về 

phân bổ nguồn kinh phí thực hiện mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới cho 

Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố, thị xã với tổng số tiền 538.310.000 

đồng. 

Xây dựng, biên tập, phát hành Tập san “Phụ nữ và phát triển” số 12/2020 

với 22 bài viết phản ánh các hoạt động và gương điển hình của các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2011-2020, các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nữ. 

5. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 

Công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội được thực hiện có hiệu 

quả gắn với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”; tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả để phổ biến nhân rộng. 

Triển khai Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ 

chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống kiểm soát ma 

túy; tiếp tục thực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng 

chống tội phạm giai đoạn 2016-2020; Chương trình phòng, chống ma túy đến 

năm 2020; triển khai dự án về phòng chống mua bán người; triển khai tập huấn 

cho cán bộ các cấp, các ngành, cơ sở. 

Tổng kết, đánh giá công tác thực hiện phòng, chống cai nghiện và quản lý 

sau cai giai đoạn 2016-202028.  

                                                 
28 Báo cáo số 160/BC- SLĐTBXH ngày 23/9/2020. 
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Công tác phòng, chống mại dâm được tăng cường, đến nay có 181/216 xã, 

phường thị trấn không có ma túy, chiếm 83%; có 196/216 xã, phường thị trấn 

không có tệ nạn mại dâm, chiếm 91%. 

Thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá mô hình phòng ngừa, trợ giúp người bán 

dâm tại các huyện, thị xã, thành phố năm 202029. 

6. Lĩnh vực Thanh tra  

Thực hiện 02 cuộc kiểm tra về thực hiện chấp hành một số quy định của 

Luật Lao động, Luật An toàn - Vệ sinh lao động, Luật BHXH tại các doanh 

nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài: (1) Kiểm tra chấp hành một số quy định của luật Lao động, Luật An toàn 

- Vệ sinh lao động, Luật BHXH tại các doanh nghiệp trên địa bàn theo Quyết 

định số 707/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/02/2020 của Giám đốc Sở Lao động - 

TBXH. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại 10/63 đơn vị, kiến nghị Chánh Thanh tra 

Sở ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 đơn vị, số tiền 

xử phạt 8.000.000 đồng; (2) Kiểm tra chấp hành một số quy định của pháp luật 

về tư vấn, giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại 

các đơn vị trên địa bàn theo Quyết định số 706/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/02/2020 

của Giám đốc Sở Lao động - TBXH. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại 01/23 đơn vị. 

Hiện đã dừng việc kiểm tra tại 22 đơn vị còn lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 175/TB-UBND ngày 15/5/2020 thông báo kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Hội nghị với Doanh nghiệp. Kiểm tra việc chấp hành một số quy 

định của pháp luật trong lĩnh vực dạy nghề cho lao động nông thôn theo hợp 

đồng đặt hàng của Sở Lao động - TBXH theo Quyết định số 4404/QĐ-

SLĐTBXH ngày 09/6/2020 của Giám đốc Sở. 

Điều tra, xác minh làm rõ 09 vụ tai nạn lao động làm chết 05 người và bị 

thương nặng 07 người. Qua kiểm tra, xác minh, quyết định xử phạt hành vi vi 

phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm số tiền  36.000.000 đồng. 

Tham gia thành viên Đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người 

có công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 101/QĐ-TTr ngày 

14/02/2020 của Thanh tra Bộ Lao động - TBXH; thanh tra chuyên đề diện rộng 

việc quản lý, sử dụng Quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, đấu 

thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 123/QĐ-TT 

ngày 25/11/2019 của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh. Tổ chức triển khai thực hiện 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.  

Tổ chức tiếp 542 lượt với 542 công dân (trong đó: tiếp 07 lượt với 07 công 

dân tại Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh; 535 lượt với 535 công dân tại Văn phòng 

Sở). Nội dung chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ưu đãi người có công với cách 

mạng. Giải quyết 19/28 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Số còn lại 

chuyển các cơ quan liên quan trả lời theo quy định. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đồng thời tập 

trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, quán triệt công tác phòng 
                                                 
29 Quyết định số 7715/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2020. 
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chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ công chức, 

viên chức thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 7. Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính  

 Triển khai Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã 

hội năm 2020; theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- 

xã hội; hướng dẫn các đơn vị báo cáo quyết toán, xử lý thu chi và chuyển nguồn 

ngân sách năm 2020 tiếp tục sử dụng; xây dựng dự toán, phân bổ, công khai, 

minh bạch và triển khai kịp thời các nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Tham mưu phương án chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng, 

trợ cấp bảo trợ xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 01/4/2020 của Tỉnh ủy về một số 

nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; 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; xây dựng kế hoạch phát triển 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 5 năm 2021-2025; xây dựng chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực ngành Lao động - TBXH cấp huyện giai đoạn 

2021-2025; xây dựng dự toán NSĐP; NSTW thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC 

với Cách mạng năm 2021; xây dựng dự toán 2021 và dự toán NSNN giai đoạn 

2021-2023. Tổng hợp báo cáo Quyết toán Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa 

phương năm 2019; hướng dẫn, 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 2020. 

Triển khai rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của 

tỉnh giai đoạn 2017-2020; đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 

2021-2025. 

Cập nhật dữ liệu tăng, giảm trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên chính 

sách người có công vào phần mềm quản lý chi trả với tổng kinh phí hơn 709,2 tỷ 

đồng cho hơn 42.258 đối tượng thường xuyên và hơn 23,5 tỷ cho 20.150 đối 

tượng. 

8. Lĩnh vực Văn phòng 

8.1. Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, ứng dụng CNTT  

Được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã được kiện toàn bổ sung 01 đồng chí Phó Giám đốc. 

Ngoài ra, công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục được tăng cường, 

đảm bảo việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành. 

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị tinh gọn; tổ 

chức thực hiện chấm điểm, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; rà soát, 

bổ sung quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; phê duyệt 

đưa ra và rà soát bổ dung quy hoạch cán bộ 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 

các chức danh thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở, các chức danh 

thủ trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở; ban hành kế hoạch luân chuyển vị 

trí công tác đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt các chính sách 
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về công tác cán bộ30. Trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm, khung năng lực 

tại các đơn vị trực thuộc và phê duyệt chủ trương tuyển dụng viên chức vào làm 

việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, dự kiến tổ chức tuyển dụng vào tháng 10/2020. 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tự kiểm tra, rà soát về tiêu chuẩn, điều 

kiện đầu vào, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng của Giám đốc Sở theo Hướng dẫn số 

2965/HD-BNV ngày 15/6/2020. 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo triển khai một cách 

đồng bộ, có chiều sâu, đặc biệt chấn chỉnh, khắc phục các vướng mắc trong việc 

thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của 

Sở. Triển khai thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 về công 

tác văn thư lưu trữ đến toàn thể cán bộ công chức; xây dựng dự thảo quy trình 

thực hiện xử lý công việc trên hệ thống phần mềm TD Office; tuyên truyền, 

hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công 

mức độ 3, 4 và qua dịch vụ BCCI. 

 Kết quả 09 tháng đầu năm đã tiếp nhận 9.210 hồ sơ, trong đó đã xử lý 

8.851 hồ sơ, đang xử lý 252 hồ sơ, đang phối hợp các cơ quan khác để thực hiện 

103 hồ sơ, trả lại 04 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn đạt 99,97% (chậm 

hạn 03 hồ sơ). 

Ứng dụng CNTT tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai Đề án 708 về ứng 

dụng CNTT trong giải quyết chính sách an sinh xã hội; cập nhật thông tin hộ 

nghèo, hộ bảo trợ xã hội, trẻ em vào phần mềm quản lý; Quyết định 

28/2018/QĐ- TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn 

bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định 

365/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá 

mức độ xây dựng Chính quyền điện tử; công khai, minh bạch các văn bản, thông 

tin, kết quả hoạt động và tích hợp 7 phần mềm quản lý chuyên ngành trên Cổng 

thông tin điện tử (địa chỉ ldtbxh.hatinh.gov.vn); tiếp tục thực hiện 17 dịch vụ 

công mức độ 3, ứng dụng thống nhất phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc (TD office) toàn ngành. Duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

8.2. Công tác pháp chế 

Công tác cải cách thể chế tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng, 

theo dõi tình hình triển khai các nghị quyết, chính sách Hội đồng nhân dân tỉnh 

đã ban hành đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản của trung 

ương, của tỉnh; thường xuyên theo dõi, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

                                                 

30 Tiếp nhận bố trí công tác đối với 01 công chức theo diện thu hút; thực hiện quy trình tiếp nhận 03 công chức; 

bổ nhiệm Trưởng phòng KHTC, phụ trách kế toán Văn phòng Sở; Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề; Phó 

Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng NCC và BTXH; bổ nhiệm lại đối 

với Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ nghệ; luân chuyển Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có 

công và Bảo trợ xã hội. Nâng lương thường xuyên 14 trường hợp, nâng lương trước hạn 04 trường hợp. 05 công 

chức nghỉ hưu theo chế độ. Cử 07 công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. 
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QPPL thuộc ngành; thẩm định các văn bản, chương trình, kế hoạch; xây dựng 

trình UBND tỉnh ban hành Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương Binh và Xã 

hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19. Tham gia ý kiến góp ý xây dựng, hoàn thiện văn bản các cấp, các 

ngành gửi đến. 

8.3. Công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, báo chí tuyên truyền 

Ban hành 20 văn bản chỉ đạo triển khai về công tác thi đua khen thưởng, 

phát động đợt thi đua cao điểm toàn ngành và các hoạt động thi đua chào mừng 

Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị số 42-CT/TU và Chương trình hành động số 

64/CTr-UBND, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội. Các đơn vị trực thuộc đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện các 

phong trào thi đua. Tham mưu công tác chuẩn bị và các điều kiện tổ chức thành 

công Đại hội các chi bộ, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ 

X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết chuyên đề năm 

2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tổ chức tốt Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành giai đoạn 2015 – 2020 (biểu 

dương, tôn vinh 6 tập thể, 23 cá nhân và tặng giấy khen Sở cho 15 cá nhân) gắn 

tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 

2011 - 2020, sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học 

tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội nghị sơ kết thực 

hiện công tác lao động, người có công 6 tháng đầu năm; Tọa đàm gặp mặt kỷ 

niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lao động - TBXH (28/8/1945 - 28/8/2020). 

Với những kết quả đạt được, trong 09 tháng đầu năm, 06 cá nhân có thành 

tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020, 42 cá nhân có nhiều đóng góp trong công 

tác Lao động - Thương binh và Xã hội đã được Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp của ngành. Tổng hợp 

trình UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 80 tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo, 

không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Công tác tổng hợp báo cáo đầy đủ, bài bản, khoa học; chỉ đạo triển khai 

thực hiện các văn bản về phòng, chống Covid-19 trong toàn cơ quan, đơn vị trực 

thuộc theo chỉ đạo của tỉnh, Bộ, ngành; tham mưu ban hành các quy chế, quy 

định và theo dõi thực hiện trong toàn ngành. Chỉ đạo rà soát, đề xuất phương án 

đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh, 

đề xuất cắt giảm, bãi bỏ 14 báo cáo định kỳ trên các lĩnh vực của ngành; tham 

mưu ban hành Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ và các quy chế hoạt động của 

Sở; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách giai đoạn 2016 – 

2020; chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo Quyết định số 

16/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Triển khai các hoạt động Khối thi đua Hành chính tổng hợp - Văn hóa xã 

hội năm 2020 (Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trưởng khối): tổ chức Hội 

nghị sơ kết các hoạt động 06 tháng đầu năm; ban hành các văn bản đôn đốc hoạt 
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động khối; tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm, hướng dẫn đánh giá xếp loại 

Khối Thi đua. 

Chất lượng công tác phục vụ được nâng cao; thực hiện đổi mới chế độ hội 

họp. 09 tháng đầu năm đã chuẩn bị các điều kiện phục vụ Giám đốc, các Phó 

giám đốc tham gia 750 cuộc họp và các hoạt động do cơ quan Trung ương, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành chủ trì. 

Phối hợp trả lời, cung cấp thông tin báo chí trên các lĩnh vực của ngành; 

phối hợp thực hiện hơn 200 tin, bài, hình ảnh, chuyên đề, chuyên mục trên Báo, 

tạp chí, đài truyền hình trung ương và địa phương; phối hợp Đài PT- TH tỉnh 

xây dựng phóng sự Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020- 2025; Ban Thời sự Đài 

Tiếng nói Việt Nam tuyên truyền việc thực hiện các chính sách hỗ trợ do Covid- 

19; kết quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

của Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội; xây dựng phóng sự chuyên đề về 

kết quả giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020. 

8.4. Xây dựng nông thôn mới 

Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của ngành tiếp tục duy trì, 

chuyển biến tích cực. Ban hành 17 văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện 

Bộtiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 

18/2020/QĐ- UBND. Thực hiện thẩm tra tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới 03 huyện (Đức Thọ, huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên), 05 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Thạch Long (Thạch Hà), 

Tùng Ảnh (Đức Thọ), Hương Trà (Hương Khê), Cẩm Thịnh, Cẩm Nhượng 

(Cẩm Xuyên); đánh giá thẩm định tiêu chí nông thôn mới của 26 xã sau sát 

nhập. 

9. Hoạt động của các đơn vị trực thuộc 

Các đơn vị trực thuộc tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, CCHC, 

nâng cao chất lượng hoạt động; tranh thủ nguồn lực, triển khai thực hiện tốt 

chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực: 

- Trường trung cấp nghề: Tuyển sinh 3.757 (Trung cấp: 801, Sơ cấp/dưới 3 

tháng: 2.956); Đào tạo nghề cho 6.396 học sinh (hệ Trung cấp: 3.175 học sinh; 

sơ cấp nghề/dưới 3 tháng: 3.221 học sinh); Đào tạo và tổ chức thi sát hạch cho 

3.734 học viên học lái xe ô tô các hạng; Huấn luyện an toàn lao động cho 6.887 

lượt người. 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm: Tổ chức 36 phiên Sàn giao dịch việc làm, 

thu hút 417 lượt doanh nghiệp, 16.816 lượt lao động tham gia; số lao động được 

giới thiệu việc làm 3.172; 568 lao động được tuyển dụng trong nước; tổ chức 

100 hội thảo thông tin tuyên truyền; cung ứng XKLĐ và tư vấn du học: 73 lao 

động; tuyển sinh đào tạo 841 học viên; giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp; hướng dẫn các địa phương rà soát, tổng hợp, xử lý thông tin cung cầu 

lao động. Tổ chức 02 đợt tiếp nhận làm thẻ dự thi cho lao động đi làm việc tại 

Hàn Quốc ngành sản xuất chế tạo, ngành ngư nghiệp với 1.323 người; Hướng 

dẫn làm hồ sơ đánh giá năng lực ngành SXCT, làm hồ sơ dự tuyển SXCT 

cho168 người, thực hiện tư vấn, hướng dẫn hồ sơ cho 310 lao động được chủ 

Hàn Quốc lựa chọn đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. 
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- Trường trung cấp Kỹ nghệ: tổ chức đào tạo Hệ THPT: 10 lớp, 366 học 

sinh; Hệ Trung cấp nghề: 972 học sinh; ô tô các hạng: 1.459 học viên; tuyển 

sinh mới 1.842 học sinh; tốt nghiệp 916. 

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công - Bảo trợ xã hội: Chăm sóc nuôi 

dưỡng 109 đối tượng. Đón 12 đoàn phục vụ 1.368 đối tượng người có công với 

cách mạng của huyện Nghi Xuân (02 đoàn), Can Lộc (03 đoàn), Hương Sơn và 

Vũ Quang (3 đoàn), Đức Thọ (03 đoàn), Thạch Hà (02 đoàn), thành phố Hà 

Tĩnh (2 đoàn), đạt 66,8% so với chỉ tiêu giao tại thời điểm báo cáo (1.368/2.050 

ĐT); đã điều dưỡng được 40% chỉ tiêu cả năm (1.368/3.500 đối tượng). 

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng; theo dõi chăm sóc 

điều trị, châm cứu và hướng dẫn tập phục hồi chức năng thường xuyên cho đối 

tượng, xử lý môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thăm khám, theo dõi chăm 

sóc và điều trị cho đối tượng tại trung tâm 525 lượt người; điều trị tại Bệnh viện 

tuyến trên 17 người; cấp cứu tại Trung tâm 69 người; tập phục hồi chức năng: 

1.658 lượt đối tượng. Tiếp nhận và triển khai nguồn tài trợ 12 tỷ đồng từ Ngân 

hàng TMCP Việt Nam để xây dựng khu nhà ở chất lượng cao cho các đối tượng. 

- Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH: Thực hiện các giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác chữa trị, cai nghiện, lao động sản xuất cho các học viên cai 

nghiện ma túy; tiếp nhận, chữa trị luân phiên cho 298 đối tượng (180 đối tượng 

cai nghiện ma túy, 118 đối tượng tâm thần); tiếp nhận mới 74 đối tượng cai 

nghiện ma túy (35 đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc, 39 đối tượng cai 

nghiện ma túy tự nguyện).  

- Làng trẻ em mồ côi: Chăm sóc, nuôi dưỡng 102 đối tượng, trong đó 18 

đối tượng tự nguyện; tiếp nhận mới 9 trẻ, trong đó có 4 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, 5 

trẻ mồ côi không nơi nương tựa; huy động nguồn lực phục vụ xây dựng cơ sở 

vật chất, bổ sung trang thiết bị, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 

mồ côi, trong đó xây dựng nhà đa chức năng, sân bóng đá cỏ nhân tạo nguồn 

vốn do Ngân hàng Techcombank tài trợ đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng 

từ đầu tháng 5; tiếp tục Dự án Quỹ Brittany’s Hope của Mỹ hỗ trợ cho 45 em 

với tổng kinh phí là 300 triệu đồng trong 9 tháng đầu năm. 

- Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn giáo dục nghề 

nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật: Triển khai các đề án, dự án trợ 

giúp tại cộng đồng; khảo sát 50 hộ gia đình là hộ nghèo, cận nghèo và hộ có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Nam Điền và Ngọc Sơn cho vay vốn chăn 

nuôi trong khuôn khổ Dự án ZEBUNET (đã đánh giá và thực hiện hỗ trợ cho 22 

hộ vay vốn sản xuất chăn nuôi cải thiện đời sống); tiến hành khảo sát 50 đối 

tượng NKT tại 2 xã Nam Điền và Ngọc Sơn của huyện Thạch Hà hỗ trợ sinh kế 

cho 27 đối tượng là người khuyết tật; xây dựng đề án hỗ trợ sinh kế cho người 

khuyết tật bị thương tích do bom mìn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. 

Tư vấn, tham vấn về chế độ chính sách cho 800 lượt người, trong đó có 

những đối tượng là trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực gia đình. Hệ thống tư vấn 

trực tiếp qua đường dây nóng đã được sử dụng thường xuyên và có hiệu quả, 

nhất là trong giai đoạn hạn chế tiếp xúc cộng đồng do dịch bệnh.  
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Trong 9 tháng đầu năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã huy động được số tiền 

5.039.959.080 đồng (Năm tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, chín trăm năm 

mươi chín ngàn, không trăm tám mươi đồng) hỗ trợ cho 37.363 lượt trẻ em hoàn 

cảnh khó khăn trên toàn tỉnh.  

10. Hoạt động của Phòng Lao động- TBXH huyện, thị xã, thành phố 

Chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ 

trương, chính sách trên lĩnh vực của ngành đến cơ sở, thôn, xóm; tổ chức tốt 

công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức hướng 

dẫn người dân kê khai, lập hồ sơ theo hướng dẫn của Ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội về thực hiện Nghị quyết 42/NQ- CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt chế 

độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; quan tâm chăm lo đời sống 

người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... 

Tổ chức phát động, hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động, Tháng 

hành động vì trẻ em; triển khai công tác điều dưỡng người có công; rà soát thực 

trạng công trình ghi công liệt sỹ; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đối tượng vào cai 

nghiện tập trung, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; đẩy mạnh 

CCHC, giải quyết đúng quy định các hồ sơ, thủ tục; tập huấn hướng dẫn nghiệp 

vụ cho cán bộ cơ sở; quan tâm chỉ đạo triển khai các tiêu chí nông thôn mới 

thuộc ngành và các nhiệm vụ khác. 

Có thể khẳng định, hoạt động của Phòng Lao động- TBXH cấp huyện tuy 

vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội 

ngũ cán bộ cấp huyện, cơ sở, đã đạt nhiều kết quả tích cực, ngày càng nề nếp, 

chuyên sâu, chuyên nghiệp, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt các chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Phát huy những kết quả đã đạt được, 9 tháng đầu năm, mặc dù dịch Covid- 

19 ảnh hưởng nặng nề trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội nhưng Ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, 

chính sách, chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đặc biệt, 

triển khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia, lao 

động, nhà đầu tư nước ngoài vào làm việc sau giãn cách xã hội; nâng cao chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, chính sách đối với người có công, 

giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, bảo vệ chăm sóc 

trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành 

chính, ứng dụng công nghệ thông tin; phát động các phong trào thi đua yêu nước 

có hiệu quả, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ trọng 

đại; kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, 75 năm ngày thành lập ngành; góp 

phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tuy vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những khó khăn, hạn 

chế như: 
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- Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và một số 

hoạt động trên các lĩnh vực của ngành gặp nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu về 

giải quyết việc làm, đào tạo nghề…khả năng sẽ khó đạt kế hoạch năm do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19.  

- Việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của nhiều doanh nghiệp chưa thực 

sự được quan tâm, đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; công tác huấn 

luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động đạt tỷ lệ thấp, nhiều người lao động 

chưa được huấn luyện nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.  

- Công tác tuyển sinh học nghề vẫn còn nhiều khó khăn; số lượng tuyển 

sinh nghề, trình độ cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thường xuyên chưa đạt kế 

hoạch, sự phối hợp của doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề giải quyết việc 

làm sau đào tạo còn hạn chế với nhu cầu, tiềm năng của doanh nghiệp; kinh phí 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn phân bổ chậm, ảnh hưởng đến công tác 

tuyển sinh và đào tạo ở địa phương. 

- Việc số hóa hồ sơ, khai thác còn hạn chế do thiếu kinh phí; đề án số hóa 

hồ sơ giai đoạn 2 chưa được triển khai (còn hơn 200 ngàn hồ sơ chưa được số 

hóa) ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng. 

- Vẫn còn tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước. Tình trạng bạo lực, xâm 

hại trẻ em vẫn còn diễn ra ở một số địa phương; tình hình tệ nạn xã hội ngày 

càng hoạt động tinh vi, khó kiểm soát. 

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra ở các cấp, các ngành hầu như không thực 

hiện do tập trung triển khai phòng chống đại dịch Covid-19. 

 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

Ba tháng cuối năm 2020, Sở Lao động- TBXH tiếp tục bám sát các chủ 

trương, chính sách, nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện đồng bộ các chỉ thị, 

nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án về lao động, người có công và xã hội, 

trọng tâm là: (1) Rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, 

cơ chế, chính sách thuộc ngành quản lý do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban 

hành giai đoạn 2016 – 2020 và các chương trình, kế hoạch, đề án trên các lĩnh 

vực; triển khai kịp thời, đồng bộ các văn bản QPPL, các nghị quyết kỳ họp thứ 

15, kỳ họp thứ 17 Khóa XVII của Hội đồng nhân dân tỉnh; (2) Phấn đấu hoàn 

thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tạo việc làm 23.500 người; 

triển khai chương trình hợp tác XKLĐ, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 

70%; (3) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối 

tượng đặc thù gắn giải quyết việc làm; tiếp tục thực hiện sáp nhập các trường 

cao đẳng, trung cấp theo đề án; đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, 

góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế trong 

tình hình mới; (4) Thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; (5) Thực hiện 

tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3%, hộ 
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cận nghèo dưới 4%; bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chú trọng công tác bình đẳng giới 

và tiến bộ phụ nữ; (6) Nâng cao hiệu quả phòng chống mại dâm, cai nghiện 

phục hồi và quản lý sau cai; tăng cường quản lý đối tượng cai nghiện tập trung, 

cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; hỗ trợ kịp thời các nạn nhân bị mua bán; 

(7) Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT; kiện toàn tổ chức bộ máy, 

chuyển đổi vị trí công tác, tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực 

thuộc; tập trung triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; (8) Thanh tra, 

kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu sau thanh tra, kiểm tra 

theo kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - TBXH; nâng cao hiệu quả quản lý, 

điều hành, thực hiện nội quy, quy chế, kỷ cương hành chính, hiệu quả công việc 

của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Lĩnh vực lao động - việc làm 

Tập trung triển khai kịp thời, toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ công 

tác thuộc lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động đã được đề ra 

trong chương trình khung của ngành năm 2020. 

Hoàn thành việc kết xuất dữ liệu, tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, UBND tỉnh theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ 

Lao động - TBXH về thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động (Cung, cầu 

lao động) phục vụ xây dựng chỉ tiêu, nhiệm kinh tế xã hội. 

Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề xuất 

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho phép lao động là nhà quản lý, 

chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào Hà Tĩnh làm việc nhằm tạo 

điều kiện cho các doah nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. 

Phối hợp với BHXH, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố, thị xã tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật về 

lao động, việc làm, ATVSLĐ, BHXH và Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lao 

động cho chủ sử dụng và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. 

Tập trung cao độ cho công tác giải ngân các nguồn kinh phí được phân bổ 

để thực hiện các chính sách trên các lĩnh vực lao động, việc làm, hỗ trợ người 

lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, an toàn vệ sinh lao động. 

Tập trung hướng dẫn các địa phương hoàn thành quyết toán nguồn kinh phí 

hỗ trợ do Covid- 19. 

2. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

Tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2020 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và triển khai năm học mới 2020-2021. 

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Quy 

hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030; hoàn thiện Đề án “Sắp xếp, sáp nhập các Trường 

trung cấp, Trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
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Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho Lao động nông thôn 

theo Quyết định 1956/QĐ-CP của Thủ tướng chính phủ và Nghị quyết số 

56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh về đào tạo sơ cấp, đào tạo 

nghề dưới 3 tháng. 

Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai đào tạo nghề trình độ sơ 

cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 

về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 

15/7/2017 của HĐND tỉnh về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng giai 

đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 

11/02/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc quản lý và tổ chức thực 

hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cơ sở vật chất, nhà giáo, trang thiết bị, học sinh 

sinh viên, văn bằng, chứng chỉ cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý giáo 

dục nghề nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và 

quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; xây dựng cơ chế để các tổ chức, đoàn thể và nhân dân thực hiện việc 

giám sát công tác giáo dục nghề nghiệp; tổ chức sơ kết, tổng kết đáng giá gắn 

với biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những cá nhân, tập thể có nhiều thành 

tích hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

3. Lĩnh vực người có công 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công và các 

nghị định, chỉ thị, thông tư hướng dẫn. Tập trung rà soát, xử lý các trường hợp 

hồ sơ còn vướng mắc, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với 

người có công.  

Tập trung phối hợp triển khai các nội dung Thông báo kết luận số 124/KL- 

TTr về chính sách chất độc hóa học và các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động- 

TBXH. 

Tiếp tục huy động nguồn lực duy tu, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các 

công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc 

các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn; rà soát 

số liệu Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia liệt sĩ cấp huyện, cấp xã cần 

sữa chữa, xây mới trong thời gian tới. 

Vận động ủng hộ đóng góp xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, các phong 

trào: Tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng người có 

công và thân nhân liệt sĩ, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; kêu gọi hỗ 

trợ các phương tiện, đồ dùng thiết yếu đối với người có công với cách mạng và 

thân nhân liệt sĩ. 

4. Lĩnh vực bảo trợ xã hội- Trẻ em- Bình đẳng giới 

Tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện các chính sách, nghị quyết về giảm 

nghèo, hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 

theo Nghị quyết 151/2019/NQ- HĐND và Nghị quyết 179/2019/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường vận động xã hội hóa và hỗ trợ một phần từ 
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ngân sách để hỗ trợ đối tượng hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở và đối tượng hộ 

nghèo thuộc nhóm chính sách bảo trợ xã hội giai đoạn 2020 - 2025. 

Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 753/QĐ-

TTg ngày 03/6/2020 về tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 01/11/2019 

của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác người khuyết tật; Quyết định triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình 

câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 (Quyết định 

1336/QĐ-TTg ngày 18/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề 

án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 

2025); hoàn thành điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; xây 

dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án giảm nghèo giai 

đoạn 2021 - 2025. 

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo 

vệ trẻ em; Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 11/CT-UBND 

ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa 

bàn tỉnh và các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch về trẻ em; Tổ 

chức các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác trẻ em các cấp. Phối hợp giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng 

phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại cho trẻ em và cha mẹ, người 

chăm sóc trẻ em; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác trẻ em, nhất là việc 

thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đăc biệt tại 

các huyện, thành phố, thị xã. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định tiêu 

chuẩn về xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; tăng cường phối hợp giữa các 

cấp, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ trẻ em. Tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 

em". 

Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác công tác bình đẳng giới và vì sự tiến 

bộ của phụ nữ tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã; triển 

khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 

năm 2020. Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về 

bình đẳng giới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020.  

5. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 

Tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch cai nghiện tập trung, cai nghiện tại 

gia đình, cộng đồng với quyết tâm cao theo chỉ đạo của tỉnh; tăng cường quản lý 

học viên tại cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai; thực hiện tốt công tác phòng, 

chống tệ nạn mại dâm; hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán. Tổng kết, đánh giá, 

nhân rộng các mô hình câu lạc bộ cai nghiện tại cộng đồng. 

Tham mưu UBND tỉnh tổng kết công tác cai nghiện ma túy năm 2019 và 

giai đoạn 2016 - 2020; tổng kết 5 năm chương trình phòng, chống mại dâm giai 

đoạn 2026-2020; tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo 

vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”; tổ chức sơ kết thực hiện Quyết định số 
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521/QĐ- TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc” giai đoạn 2015- 2020. 

6. Lĩnh vực thanh tra 

Tiếp tục nâng cao năng lực thanh tra Ngành Lao động- TBXH; tăng cường 

thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật lao động, tiền lương, BHXH, 

an toàn lao động, việc quản lý kinh phí chi trả chính sách người có công tại các 

địa phương, đơn vị. 

Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau thanh 

tra, kiểm tra. Tiếp tục triển khai kết luận của Thanh tra Bộ về chế độ CĐHH.  

Thực hiện tốt công tác điều tra tai nạn lao động; tiếp dân, giải quyết đơn 

thư, khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. 

7. Lĩnh vực kế hoạch - tài chính 

Theo dõi, giám sát thực hiện Chương trình công tác của Sở, của Bộ lĩnh 

vực lao động, người có công và xã hội năm 2020; xây dựng chương trình, kế 

hoạch năm 2021 và các chiến lược giai đoạn 2021- 2025; kế hoạch phát triển 

lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2021 và đánh giá việc thực hiện 

Kế hoạch năm 2020. 

Tiếp tục rà soát, phân 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 2020. Hướng dẫn thực hiện Quản lý 

và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC. Rà soát, cập nhật dữ liệu 

tăng, giảm trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần, đảm bảo kinh phí chi trả chế 

độ, chính sách kịp thời cho các đối tượng. 

8. Tổ chức bộ máy, hành chính, tổng hợp 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị; bố trí, luân chuyển 

các vị trí công tác theo quy định; rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức 

bộ máy tại các đơn vị trực thuộc; tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại 

các đơn vị trực thuộc Sở năm 2020; triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại công 

chức và xếp loại đảng viên năm 2020; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp.   

Chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nâng cao hiệu quả CCHC, 

công khai, minh bạch, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các TTHC; kiểm tra, tự 

kiểm tra CCHC tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục xác định ứng 

dụng CNTT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục, hướng tới mục 

tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp; ứng dụng đồng bộ phần mềm quản lý hồ sơ công việc TD office; 

tiếp tục hoàn thiện các phần mềm, cơ sở dữ liệu, phối hợp thực hiện Đề án cơ sở 

dữ liệu về an sinh xã hội; đổi mới nội dung, tin bài, cập nhật thông tin, kết quả 

hoạt động lên Cổng thông tin điện tử Sở.  

Theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình công tác, hoàn thành các 

mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc ngành; 

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với đánh giá, bình xét khen thưởng 

khách quan, đúng thành tích, đúng đối tượng; tăng cường kỷ cương hành chính, 
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quản lý, kiểm tra, giám sát thực thi công vụ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong 

trào thi đua về CCHC, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở. 

 Tăng cường quản lý, hoạt động tài trợ, viện trợ của các tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài. Theo dõi, thực hiện đồng bộ các chương trình phối hợp với các 

sở, ngành, địa phương trên các lĩnh vực của ngành. 

 Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành; 

tổ chức đánh giá, thẩm định nông thôn mới tại các xã nâng cao, xã kiểu mẫu; 

tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Xây dựng và triển khai kế 

hoạch thực hiện Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới sau khi được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

9. Đơn vị trực thuộc, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, 

thị xã, thành phố 

Tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện các 

chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án và kế hoạch 

công tác năm 2020 thuộc chức năng, nhiệm vụ. 

Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2016- 

2020; xây dựng kế hoạch năm 2021 và các chiến lược phát triển giai đoạn 2021- 

2025 phù hợp với tình hình thực tiễn công tác. 

Chú trọng củng cố, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể 

gắn theo dõi, kiểm soát sản phẩm đầu ra, nâng cao chất lượng tham mưu, phục 

vụ, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động. Thực hiện tốt các nội dung về CCHC, pháp chế, ứng dụng 

CNTT, thi đua khen thưởng, xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng 

hoạt động, tăng cường tính chủ động tham mưu, tự chịu trách nhiệm, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - TBXH;    Báo 

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;      cáo 

- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch- Đầu tư; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

Gửi bản điện tử 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Nguyễn Trí Lạc 
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