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           Kính gửi: Trưởng các phòng chuyên môn. 

      
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và ý kiến kết luận của Giám đốc 

Sở tại hội nghị giao ban ngày 03/8/2020, để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ 

tháng 8 năm 2020 vừa phòng, chống có hiệu quả dịch Covid- 19; Giám đốc Sở yêu 

cầu Trưởng các phòng chuyên môn tiếp tục bám sát và triển khai các nội dung 

Thông báo số 309/TB-SLĐTBXH ngày 14/7/2020 kết luận của Giám đốc Sở về 

kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời tập trung triển khai thực hiện 

tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Phòng Lao động - Việc làm:  

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và 

chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại. Thường xuyên phối hợp các cơ 

quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình diễn biến dịch Covid-19 và các chính 

sách hỗ trợ do dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

- Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập, xử lý thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu 

về thị trường lao động năm 2020 (phần cung và phần cầu lao động) theo Thông tư 

số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - TBXH và cập nhật các chỉ tiêu về 

xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị nội dung Ban giám đốc Sở làm việc với Trung 

tâm Dịch vụ việc làm về cập nhật thông tin cung cầu lao động. 

- Chủ trì tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến người nước ngoài.  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động việc làm giai đoạn 2011- 2020. 

2. Phòng Giáo dục nghề nghiệp:  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai công tác đấu thầu mua 

sắm thiết bị đào tạo nghề các ngành nghề trọng điểm đã được UBND tỉnh phê 

duyệt từ nguồn Dự án “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”; chỉ 

đạo, giám sát công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Nghị 

quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh. 

- Chuẩn bị các điều kiện để giao ban công tác giáo dục nghề nghiệp tháng 9; 

thành lập đoàn tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia; hướng dẫn xây dựng hoàn 

thiện đề án, hồ sơ thành lập các trường nghề tư thục, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 

thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp tư thục. 

- Rà soát, chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn, 3 năm thực hiện Nghị quyết 56/2017/NQ- HĐND của HĐND tỉnh. 
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- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp bù học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS học 

nghề học nghề trình độ trung cấp theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; thanh niên 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia học nghề theo Nghị định số 61/2015/NĐ-

CP. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có nhu cầu thành lập, giải 

thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình công tác giáo dục nghề nghiệp 9 tháng và triển 

khai năm học mới tháng 9/2020. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phòng LĐTBXH các 

huyện, thị xã, thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn về giáo dục nghề nghiệp để 

rà soát, chuẩn hóa trước khi cập nhật vào phần mềm quản lý Giáo dục nghề nghiệp 

cấp tỉnh (hoàn thành trước 30/10/2020). 

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế theo Thông báo số 

96-TB/UBKTTU ngày 29/6/2020 Kết luận của Đoàn Giám sát Ủy ban Kiểm tra 

tỉnh. 

3. Phòng Người có công:  

- Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công với 

cách mạng và thân nhân. Rà soát, đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước về 

người có công; tổng hợp kết quả hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt 

sỹ, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động- TBXH. 

- Tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh xin chủ trương nâng cấp Nghĩa trang 

Liệt sĩ Nầm thành Nghĩa trang Liệt sĩ hữu nghị quốc tế Việt Nam - Lào; hoàn thiện 

Đề án duy tu nâng cấp hệ thống nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ 

trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 báo cáo UBND tỉnh. 

- Rà soát, nắm bắt đối tượng người có công gặp khó khăn về nhà ở; tiếp tục 

cập nhật cơ sở dữ liệu người có công. 

- Triển khai tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ về chất độc hóa học, 

tham mưu tổ chức đối thoại với đối tượng trước khi ban hành quyết định đình chỉ 

chế độ. 

4. Phòng BTXH-TE-BĐG:  

- Rà soát việc thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 151/2019/NQ- 

HĐND, Nghị quyết 179/2019/NQ- HĐND của HĐND tỉnh; rà soát, làm rõ hộ 

nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội có thành viên người có công được hưởng chính 

sách theo nghị quyết của HĐND tỉnh; rà soát kết quả hỗ trợ thu nhập cho các đối 

tượng và các nội dung liên quan chuẩn bị làm việc với Tập đoàn Vingroup. 

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch điều tra, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2020; kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc Nghị quyết 42/NQ-TTg 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thời gian qua và nghiên cứu, 

đề xuất chủ trương, chính sách về giảm nghèo giai đoạn tới. 
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- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 

19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật 

liên quan đến trẻ em. 

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách đối với đối tượng tâm thần kinh 

đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Chữa bệnh- GDLĐXH. 

5. Phòng phòng chống tệ nạn xã hội:  

- Tiếp tục tổ chức tập huấn hướng dẫn phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2020 

cho đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn; đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường công tác phòng chống tệ nạn mại dâm; chỉ đạo thực hiện công tác cai 

nghiện, phục hồi. 

- Rà soát cơ chế chính sách đối với công tác phòng chống mại dâm, ma túy, 

cai nghiện phục hồi; cơ chế tiếp nhận, chăm sóc cai nghiện ma túy tập trung tại cơ 

sở công lập, cộng đồng. 

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính:  

- Đôn đốc, hướng dẫn các phòng giải ngân nguồn kinh phí năm 2020; Cung 

cấp số liệu tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 cho đoàn 

kiểm tra theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh về 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên 

quan đến công tác quản lý tài chính phục vụ làm việc với đoàn Thanh tra tỉnh theo 

Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh 

vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2018 - 2019. 

- Phối hợp phòng NCC yêu cầu các phòng LĐTB&XH huyện, thành phố, thị 

xã rà soát, tổng hợp báo cáo các trường hợp đối tượng ủy quyền nhận tiền trong 

danh sách chi trả chế độ NCC không có mặt trên địa bàn tại thời điểm tháng 

8/2020.  

- Rà soát, tổng hợp phân loại nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp thường 

xuyên chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo các mức kinh phí chi trả 

(mức hưởng dưới 1 triệu, mức từ 1 - 2 triệu, mức 2 triệu trở lên và 3 - 5 triệu).  

- Hướng dẫn các địa phương hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ 

do Covid-19. 

- Hướng dẫn các đơn vị cơ chế chi trả tiền lương, tiền công đối với lao động 

hợp đồng tại các đơn vị (đối với các đơn vị được phép hợp đồng theo quy định). 

- Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nội dung tại Văn bản số 1750/SLĐTBXH-KHTC 

ngày 30/7/2020 của Giám đốc Sở về việc chi trả lương tại Trung tâm Chữa bệnh, 

Giáo dục - Lao động xã hội; báo cáo kết quả và phương án xử lý. 

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế theo Thông báo số 

96-TB/UBKTTU ngày 29/6/2020 Kết luận của Đoàn Giám sát Ủy ban Kiểm tra 

tỉnh. 

7. Phòng Thanh tra tổ chức 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. 

Đôn đốc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra về người có công. 
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8. Văn phòng Sở: 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp; 

phối hợp Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành 

Lao động-  TBXH (28/8). 

- Tổ chức hội nghị sơ kết Khối thi đua Hành chính tổng hợp- Văn hóa xã hội; 

hoạt động hội thao Khối thi đua phù hợp tình hình dịch bệnh.  

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc bố trí, sắp xếp viên chức theo đề án vị trí việc làm 

đã được phê duyệt. Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 

trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh phê duyệt; rà soát, tham mưu kế hoạch luân chuyển 

cán bộ. 

- Kiểm tra, soát xét việc ký kết hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc, 

đảm bảo về chủ trương, thẩm quyền và quy trình thủ tục theo quy định; chấm dứt 

các loại hợp đồng không đáp ứng yêu cầu. 

- Phối hợp các phòng liên quan rà soát, tổng kết đánh giá các nghị quyết chính 

sách thuộc ngành giai đoạn 2016- 2020, đề xuất chính sách giai đoạn 2021-2026. 

- Phối hợp Tổ thường trực tham mưu chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện các 

văn bản của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid- 19 trước diễn biến 

mới; tham mưu tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, hội họp hiệu quả. 

- Tổ chức thẩm định, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành đợt 2 

năm 2020. 

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế theo Thông báo số 

96-TB/UBKTTU ngày 29/6/2020 Kết luận của Đoàn Giám sát Ủy ban Kiểm tra 

tỉnh, đồng thời tổng hợp kết quả khắc phục báo cáo các cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định. 

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

Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội tháng 7, triển khai 

nhiệm vụ tháng 8 năm 2020. Yêu cầu các phòng chuyên môn theo chức năng, 

nhiệm vụ triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Website (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP; 

Gửi bản điện tử. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     Nguyễn Trí Lạc 
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