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KẾ HOẠCH 
SỬA CHỮA, KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, THEO KẾT LUẬN 

 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY 

 

Thực hiện Công văn số 1409-CV/UBKTTU ngày 30/6/2020 của Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện thông báo kết quả giám sát của Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thông báo số 96-TB/UBKTTU ngày 29/6/2020 của Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Đảng ủy và các đồng chí đảng viên là 

thành viên Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh; Công 

văn số 67-CV/ĐUS ngày 03/7/2020 của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch khắc phục tồn 

tại, hạn chế theo Kết luận của Đoàn Giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thống nhất nhận thức, hành động, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ 

thể để thực hiện sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo 

số 96-TB/UBKTTU ngày 29/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Nâng cao tinh 

thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BCH Đảng bộ, 

các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, đặc biệt là người đứng đầu các lĩnh vực, đơn 

vị; tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, 

đạo đức, lối sống, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong toàn ngành. 

2. Phát huy tốt hơn nữa vai trò quản lý, điều hành của Sở, của đơn vị; sự phối 

hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp; huy động sự tham gia của tổ chức 

công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh và tăng cường sự giám sát của cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; phân công 

trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí việc làm gắn 

với kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả việc thực hiện. 

3. Thực hiện đầy đủ các nội dung tại Công văn số 1544/SLĐTBXH-VP của 

Giám đốc về việc triển khai khắc phục theo Thông báo Kết luận giám sát của 

UBKT Tỉnh ủy.  

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tập thể Lãnh đạo Sở và cá nhân đồng chí Giám đốc, các đồng chí Phó 

Giám đốc Sở tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được trong thời gian 

qua; khẳng định trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là vai trò nêu gương, tâp trung lãnh đạo ngành 

Lao động Thương binh và Xã hội hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà 



nước về lao động – người có công và xã hội do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao 

phó. 

2. Về khắc phục hạn chế, khuyết điểm  đối với tập thể Đảng ủy nhiệm kỳ 

2015 - 2020, gồm cả tồn tại hạn chế của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (có Kế hoạch 

riêng). 

3. Đối với những tồn tại hạn chế của các đồng chí lãnh đạo Sở: 

3.1. Đối với đồng chí Nguyễn Trí Lạc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám 

đốc Sở. 

- Tổ chức hội nghị kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp 

xử lý phù hợp đối với từng cá nhân trong tập thể lãnh đạo Sở trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành; các tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, tham gia để xảy ra 

những tồn tại, hạn chế nêu trong Kết luận và những tồn tại, hạn chế của cá nhân tại 

tiểu mục 2.2 Thông báo số 96 -TB/UBKTTU ngày 29/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy. 

- Đối với những tồn tại, hạn chế đã được khắc phục, tiếp tục quan tâm chỉ đạo 

thực hiện thường xuyên, lâu dài, không tái diễn các nội dung tương tự. 

- Đối với những tồn tại, hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục 

trong thời gian tới: 

+ Rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế đã được ban hành theo đúng quy định của 

Đảng, Nhà nước và phù hợp với nhiệm vụ QLNN ngành Lao động Thương binh và 

Xã hội. 

+ Hàng năm chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng  cán bộ, công 

chức, viên chức theo nhu cầu thực tế của ngành đồng thời gắn với công tác quy 

hoạch cán bộ, có sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, thực 

hiện đúng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 

của Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Sở đã ban hành. 

+ Việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp phòng, đơn vị trực 

thuộc (đã được khắc phục ngay trong quá trình Đoàn đang thực hiện giám sát) tuy 

nhiên cần thực hiện thường xuyên để kịp thời đưa ra khỏi danh sách quy hoạch 

những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đồng thời bổ sung những cán bộ trẻ, 

có năng lực, có triển vọng phát triển để từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng phù hợp vừa tạo nguồn cán bộ kế cận vừa thực hiện đúng quy định của cấp 

trên về quy hoạch cán bộ. 

+ Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo các phòng Sở, thủ 

trưởng, phó thủ trưởng, trưởng, phó phòng đơn vị trực thuộc đáp ứng theo yêu cầu 

vị trí việc làm đã được phê duyệt. Tuy nhiên, cán bộ được bổ nhiệm phải có đủ 

năng lực, uy tín trong cơ quan, đơn vị đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy 

trình, quy định của cấp trên về bổ nhiệm cán bộ. 

+ Chỉ đạo, rà soát ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực 

thuộc, đặc biệt là tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội theo vị 

trí việc làm của từng đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt và theo đúng quy định 

tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 



+ Tập trung quyết liệt trong việc thanh tra kiểm tra việc thực hiện QLNN về 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn, việc sử dụng tài chính tại Trung tâm Điều 

dưỡng Người có công và bảo trợ xã hội. 

- Tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện 

kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và các nội dung liên quan. 

- Chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị, phòng chuyên 

môn có liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để từ đó có kế hoạch khắc 

phục tồn tại, hạn chế do Đoàn Giám sát chỉ ra một cách có hiệu quả, chất lượng, 

tránh hình thức, đối phó. Trực tiếp chỉ đạo tập thể và người đứng đầu Văn phòng 

Sở, phòng KHTC, Thanh tra Sở, Trung tâm Điều dưỡng NCC và BTXH, Trung 

tâm Chữa bệnh Giáo dục – Lao động Xã hội thực hiện kiểm điểm và xem xét phê 

duyệt kế hoạch khắc phục đối với các tập thể, cá nhân nêu trên. 

3.2. Đối với đồng chí Lê Thị Mai Hoa – Phó Giám đốc Sở, nguyên Phó Bí 

thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phó Giám đốc 

Sở phụ trách lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 2 

năm 2020. 

- Kiểm điểm vai trò trách nhiệm của mình đối với tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại 

tiểu mục 3.2 Thông báo số 96 -TB/UBKTTU ngày 29/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy. 

- Chủ trì, chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức cá nhân có liên quan tập trung 

xử lý, khắc phục đối với những tồn tại hạn chế được nêu trong Kết luận thuộc lĩnh 

vực phụ trách trong thời gian tháng 1/2017 – 6/2019. 

- Trực tiếp chỉ đạo tập thể, người đứng đầu phòng GDNN, Trường Trung cấp 

Nghề, Trường Trung cấp Kỹ Nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thẩm 

quyền được giao phụ trách tổ chức kiểm điểm, tham mưu biện pháp xử lý phù hợp 

đồng thời chỉ đạo  xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh 

vực GDNN đã được nêu trong Thông báo Kết luận và Báo cáo Giám sát.  

3.3. Đối với đồng chí Nguyễn Xuân Thông – Phó Giám đốc Sở. 

- Kiểm điểm vai trò trách nhiệm của mình đối với tồn tại, hạn chế đã chỉ ra 

trong Kết luận đối với cá nhân đồng chí tại tiểu mục 4.2 Thông báo số 96 -

TB/UBKTTU ngày 29/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

- Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các đơn vị khối bảo trợ xã hội thực hiện tốt chức 

năng nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục  Lao 

động xã hội và các tập thể, cá nhân có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, kế 

hoach đề nghị tuyển dụng viên chức để tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. 

3.4. Đối với đồng chí Võ Xuân Linh – Nguyên Phó Giám đốc Sở giai đoạn 

2012 đến tháng 6/2020.  Đồng chí đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ 

định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc, đề nghị thực hiện 

theo phân cấp quản lý cán bộ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



1. Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này, phân công các tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm thực hiện từng công việc, nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo tiến độ, 

chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ sáu 

tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Sở (qua Sở Văn phòng để 

tổng hợp chung). 

2. Giao Thanh tra Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Kế 

hoạch này của các tập thể, cá nhân có liên quan. 

3. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan theo dõi, 

đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ sáu tháng, một năm tổng 

hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Giám đốc Sở và các cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định./. 

   

Nơi nhận: 
- Ủy ban KTTU; 

- Đảng ủy Khối; 

- ĐU Sở; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các tập thể, cá nhân có liên quan; 

- Wb; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ THEO 

 KẾT LUẬN 96-KL/UBKTTU ngày 29/6/2020 của UBKT Tỉnh ủy 

(Kèm theo Kế hoạch số ....../KH-SLĐTBXH ngày        /2020 

 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội) 

 

Số 

TT 

Nội dung tồn tại, hạn 

chế và nhiệm vụ, giải 

pháp sữa chữa, khắc 

phục 

Cơ quan, đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

phối 

hợp 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

I NHÓM LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1 

Rà soát, sửa đổi ban 

hành hệ thống quy chế 

hoạt động của Sở 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Văn phòng 

Sở  chủ trì tham mưu 

Các 

phòng 

Sở, đơn 

vị trực 

thuộc  

Tháng 

11/2020  

II NHÓM TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÔNG TÁC CÁN BỘ 

1 

Sắp xếp kiện toàn tổ 

chức bộ máy phòng sở, 

đơn vị trực thuộc 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Văn phòng 

Sở  chủ trì tham mưu 

Các 

phòng 

Sở, đơn 

vị trực 

thuộc  

Thường 

xuyên 

2 

Xây dựng Kế hoạch 

luân chuyển cán bộ 

lãnh đạo quản lý 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Văn phòng 

Sở  chủ trì tham mưu 

Các 

phòng 

Sở, đơn 

vị trực 

thuộc  

Tháng 

8/2020, 

thực 

hiện từ 

tháng 9 

năm 

2020 

3 

Xây dựng Kế hoạch 

đào tạo bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên 

chức 

Giám đốc chỉ đạo. Văn 

phòng Sở  chủ trì tham 

mưu 

Các 

phòng 

Sở, đơn 

vị TT 

Quý I 

hàng 

năm, 

thực 

hiện TX 

5 Kế hoạch tuyển dụng 
Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Văn phòng 

Các 

phòng 

Tháng 7 

hoàn 



Số 

TT 

Nội dung tồn tại, hạn 

chế và nhiệm vụ, giải 

pháp sữa chữa, khắc 

phục 

Cơ quan, đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

phối 

hợp 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

viên chức Sở  chủ trì tham mưu Sở, đơn 

vị trực 

thuộc  

thành kế 

hoạch, 

tuyển 

dụng 

xong 

năm 

2020 

6 

Rà soát, chuyển đổi vị 

trí công tác đối với 

công chức, viên chức 

theo Nghị định 

59/2018/NĐ-CP. Trước 

mắt tìm nguồn nhân sự 

để chuyển đổi vị trí 

công tác đối với đồng 

chí Phạm Hồng Quân 

và Lê Thị Trà Giang 

(Đ/c Phan Văn Thành 

đã có hồ sơ đề nghị 

nghỉ theo NĐ 

108/2014/NĐ-CP) 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Văn phòng 

Sở  chủ trì tham mưu 

Các 

phòng 

Sở, đơn 

vị trực 

thuộc  

Quý I 

hàng 

năm xây 

dựng 

KH, 

triển 

khai 

thực 

hiện 

theo KH 

7 

Rà soát, bổ sung quy 

hoạch trưởng, phó 

phòng Sở; trưởng, phó 

đơn vị; trưởng, phó 

phòng đơn vị trực 

thuộc 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Văn phòng 

Sở  chủ trì tham mưu 

Các 

phòng 

Sở, đơn 

vị trực 

thuộc  

Đã thực 

hiện 

tháng 

4/2020 

và hàng 

năm 

8 

Kiện toàn tổ chức bộ 

máy lãnh đạo các 

phòng Sở, trưởng, phó 

đơn vị trực thuộc 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Văn phòng 

Sở  chủ trì tham mưu 

Các đơn 

vị trực 

thuộc   

 Thường 

xuyên 

 

III NHÓM QLNN VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

 
Tham mưu, chỉ đạo 

UBND các huyện, 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Phòng 

UBND 

các 

Thường 

xuyên 



Số 

TT 

Nội dung tồn tại, hạn 

chế và nhiệm vụ, giải 

pháp sữa chữa, khắc 

phục 

Cơ quan, đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

phối 

hợp 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

thành phố, thị xã và các 

cơ sở đào tạo thực hiện 

các nội dung tại Thông 

báo Kết luận giám sát 

của UBKT Tỉnh ủy, 

thực hiện tốt hơn công 

tác đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn tại 

các địa phương, đơn vị. 

GDNN chủ trì tham mưu huyện, 

thành 

phố, thị 

xã, các 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

có tham 

gia dạy 

nghề 

LĐNT 

 

Xây dựng kế hoạch 

thực hiện phù hợp với 

nhu cầu của các địa 

phương và nguồn lực 

thực hiện của các 

chương trình, Đề án để 

thực hiện đạt được các 

chỉ tiêu đã đưa ra. 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Phòng 

GDNN chủ trì tham mưu 

UBND 

các 

huyện, 

thành 

phố, thị 

xã, các 

ngành 

liên 

quan 

Hoàn 

thành 

trong 

năm 

2021 để 

thực 

hiện cho 

giai 

đoạn 

2021-

2025 

 

Tiếp tục tuyên 

truyền, phổ biến các 

chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật 

của Nhà nước liên quan 

đến công tác dạy nghề 

cho lao động nông 

thôn; đẩy mạnh hoạt 

động tuyên truyền, vận 

động, tư vấn học nghề, 

hướng nghiệp đến 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Phòng 

GDNN chủ trì tham mưu 

UBND 

các 

huyện, 

thành 

phố, thị 

xã 

Thường 

xuyên 



Số 

TT 

Nội dung tồn tại, hạn 

chế và nhiệm vụ, giải 

pháp sữa chữa, khắc 

phục 

Cơ quan, đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

phối 

hợp 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

người lao động, các 

doanh nghiệp giúp 

người dân có điều kiện 

lựa chọn học nghề gắn 

với việc làm. 

 

Tăng cường thanh tra, 

kiểm tra, giám sát việc 

tổ chức đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn 

ở các địa phương, đơn 

vị, đảm bảo công tác 

đào tạo nghề phải sát 

với yêu cầu thực tiễn, 

đáp ứng được nhu cầu 

học nghề của người lao 

động và giải quyết việc 

làm sau đào tạo. 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Phòng 

GDNN chủ trì tham mưu 

UBND 

các 

huyện, 

thành 

phố, thị 

xã, các 

ngành 

liên 

quan 

Thường 

xuyên 

 

Tăng cường công tác 

quản lý các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp trong 

việc đào tạo đúng quy 

mô, năng lực; hướng 

dẫn, phối hợp chặt chẽ 

với các địa phương 

trong công tác rà soát 

xác định quy mô, số 

lượng đào tạo thực tế 

của cơ sở đào tạo tham 

gia dạy nghề cho lao 

động nông thôn tại các 

địa phương. 

Giám đốc, các Phó Giám 

đốc Sở chỉ đạo. Phòng 

GDNN chủ trì tham mưu 

UBND 

các 

huyện, 

thành 

phố, thị 

xã; các 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

Thường 

xuyên 

IV TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NCC VÀ BTXH 



Số 

TT 

Nội dung tồn tại, hạn 

chế và nhiệm vụ, giải 

pháp sữa chữa, khắc 

phục 

Cơ quan, đơn vị chủ trì 

thực hiện 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

phối 

hợp 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

1 

Lập danh sách có chữ 

ký của đối tượng Người 

có công điều dưỡng tập 

trung, đồng thời giao 

Trung tâm trực tiếp 

phục vụ trong thời gian 

tham quan. 

 

Giám đốc, Phó Giám đốc 

phụ trách, Trung tâm Điều 

dưỡng NCC và BTXH 

Trung 

tâm 

Điều 

dưỡng 

NCC và 

BTXH 

Đã khắc 

phục 

ngay sau 

khi 

Đoàn chỉ 

ra, tiếp 

tục thực 

hiện 

thường 

xuyên 

2 

 Xây dựng ban hành 

quy chế tiếp nhận, quản 

lý và sử dụng quỹ 

“Phúc lợi xã hội hóa 

chăm sóc sức khỏe đối 

tượng”; đồng thời khắc 

phục bổ sung các thủ 

tục khi tiếp nhận tiền, 

hiện vật của các nhà 

hảo tâm và thủ tục khi 

nhập quỹ đảm bảo công 

khai minh bạch. 

 

Giám đốc, Phó Giám đốc 

phụ trách, Trung tâm Điều 

dưỡng NCC và BTXH 

Trung 

tâm 

Điều 

dưỡng 

NCC và 

BTXH 

Đã khắc 

phục 

ngay sau 

khi 

Đoàn chỉ 

ra, tiếp 

tục thực 

hiện 

thường 

xuyên 
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