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THÔNG BÁO 

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

            

 
  Ngày 05/7/2020, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị 

đánh giá 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. Thành phần hội nghị có 

đồng chí Giám đốc, các đồng chí Phó giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng 

chuyên môn và cán bộ, công chức Văn phòng Sở; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc; Trưởng, Phó Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội 

huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại 

biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí 

thư Đảng ủy, Giám đốc Sở kết luận và chỉ đạo như sau: 

Sáu tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề trên các lĩnh 

vực, mặc dù hoạt động của ngành gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Ngành đã 

bám sát chức năng, nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các chủ trương, cơ chế, chính 

sách, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Triển khai 119 văn bản 

trung ương, chương trình công tác của Bộ, chương trình KT- XH của tỉnh; hoàn 

thành 120/195 nhiệm vụ khung của ngành, đạt 61,53% kế hoạch; tham mưu 

UBND tỉnh ban hành 71 văn bản chỉ đạo; Sở trực tiếp ban hành hàng ngàn văn 

bản giải quyết chế độ, chính sách, hướng dẫn triển khai thực hiện. Tổ chức thành 

công Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị điển hình 

tiên tiến giai đoạn 2015- 2020 gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 

tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và sơ kết 04 năm 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chính 

sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và 

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

hoàn thành chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 

cho 3 nhóm đối tượng (NCC, BTXH, thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) 

đối với 172.081 đối tượng (chiếm 99,13% tổng số đối tượng được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách), tổng kinh phí chi trả 197,1 tỷ đồng (chiếm 

99,16% tổng kinh phí được phê duyệt hỗ trợ) đảm bảo quy trình, công khai, dân 

chủ, khách quan, đúng quy định; góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã 

hội. Tổng kết, đánh giá các chủ trương, chính sách pháp luật của trung ương, của 
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tỉnh về giáo dục nghề nghiệp, giảm nghèo bền vững, các chương trình, kế hoạch, 

đề án về trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi… giai đoạn 2016- 2020.  

Chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

được quan tâm; giải quyết việc làm 9.997 người, đạt 41,65% kế hoạch; tham 

mưu, triển khai Kế hoạch số 231/KH- UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh 

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; tuyển sinh mới 4.502 

người, đạt 25,44% kế hoạch. 

Tổ chức chu đáo việc dâng hương, thăm hỏi, tặng quà người có công dịp 

tết Canh Tý; 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 2019-2020; chi trả trợ cấp thường xuyên 

trên 45.000 người có công; tham mưu, 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). 

Các chính sách giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện; phối hợp 

Quỹ Thiện tâm- Tập đoàn Vingroup rà soát, thực hiện hỗ trợ 730 nhà ở hộ 

nghèo; hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo (người cao tuổi, người 

khuyết tật) đảm bảo thu nhập cao hơn mức chuẩn nghèo cho 13.234 lượt đối 

tượng, tổng số tiền 15,45 tỷ đồng; thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho 

65.362 lượt người với số tiền 147,522 tỷ đồng. Công tác bình đẳng giới, phòng 

chống mại dâm, cai nghiện phục hồi; kế hoạch- tài chính; thanh tra, kiểm tra; 

xây dựng nông thôn mới thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch, chỉ đạo của 

trung ương và của tỉnh. 

Tổ chức bộ máy tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt 

động; tổ chức 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; thực hiện tốt 

các chính sách về công tác cán bộ, giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh; tiếp tục ứng dụng CNTT, các phần mềm phục vụ quản lý, điều 

hành, các dịch vụ công mức độ 3. 

Giám đốc Sở ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của toàn ngành 6 

tháng đầu năm. Tuy vậy, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Công tác giải 

quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và các hoạt động trên các lĩnh 

vực của ngành gặp nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19; 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 cơ sở dữ liệu người có công còn hạn chế, còn hơn 200 

ngàn hồ sơ chưa được số hóa ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách 

cho đối tượng. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 

179/2019/NQ- HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh gặp khó 

khăn về huy động hỗ trợ thu nhập cho các đối tượng; vẫn còn tình trạng trẻ em 

tử vong do đuối nước. 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. Số 
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người làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thiếu nhiều so với chỉ 

tiêu biên chế được giao ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực thi nhiệm vụ 

theo kế hoạch. 

Năm 2020, năm cuối nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn 

thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và chuẩn bị khởi đầu 

cho giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, hoạt động của ngành dự báo vẫn còn 

nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 có thể còn tiếp tục kéo dài. 

Để triển khai hiệu quả chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 và 

chuẩn bị triển khai kế hoạch KT- XH năm 2021; Giám đốc Sở yêu cầu các 

phòng, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai các nội 

dung trọng tâm sau: 

I. Nhiệm vụ trọng tâm 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Phòng LĐ-TBXH chủ động 

rà soát chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, cơ chế 

chính sách của trung ương, của tỉnh ban hành, nhất là tiếp tục triển khai các 

Nghị quyết 150/NQ-HĐND, Nghị quyết 151/NQ-HĐND, Nghị quyết 177/NQ-

HĐND, Nghị quyết 179/NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm 2019, các nghị quyết 

Kỳ họp thứ 15 khóa XVII của Hội đồng nhân dân tỉnh và chương trình khung 

của Bộ, của tỉnh và của ngành năm 2020 đảm bảo thời gian, tiến độ và chất 

lượng. 

2. Hoàn thành chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng theo đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh; tập trung rà soát, kê khai, xét duyệt và hỗ trợ kịp thời cho các nhóm 

còn lại (người lao động, hộ kinh doanh cá thể…). 

3. Hoàn thành các đề án, tờ trình, nghị quyết, đề án trình kỳ họp cuối năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết quy định định mức kinh tế kỹ 

thuật một số nghề tình độ cao đẳng, trung cấp; Đề án nâng cấp, tu bổ các công 

trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2025);  

4. Triển khai kế hoạch kỷ niệm 73 năm ngày TB-LS (27/7/1947- 

27/7/2020), các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

5. Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều năm 2020, 

xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025. Rà soát, 

đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 

2010 - 2020 và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. 

6. Sơ kết hoạt động của Khối thi đua Hành chính tổng hợp- Văn hóa xã 

hội và tổ chức Hội thao theo kế hoạch của khối; hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

truyền thống Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội (28/8/1945- 28/8/2020). 

7. Tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách, tình hình thực hiện các nghị quyết 

HĐND tỉnh ban hành giai đoạn 2016 - 2020, đề xuất xây dựng cơ chế, chính 

sách, nghị quyết giai đoạn 2020 - 2025. 

8. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và kế hoạch 

tuyển dụng viên chức tại đơn vị trực thuộc Sở. 



4 

 

9. Triển khai kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế 

theo Thông báo số 96-TB/UBKT của UBKT Tỉnh ủy về Kết luận giám sát đối 

với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Lĩnh vực Lao động - Việc làm 

Tập trung phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

triển khai rà soát, kê khai, lập danh sách 4 nhóm đối tượng còn lại (lao động tự 

do, hộ kinh doanh cá thể…); tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt và thực hiện hỗ trợ kịp thời theo 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. 

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh và các 

chính sách của tỉnh do dịch Covid- 19; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp; đẩy mạnh công tác tổ chức Sàn giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu 

việc làm, xuất khẩu lao động sau ảnh hưởng do dịch bệnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm 

xã hội; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, XKLĐ; tổ chức cập nhật 

thông tin thị trường lao động theo Thông tư số 27/2015/TT-LĐTBXH của Bộ 

Lao động- TBXH.  

2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

Tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định định mức kinh tế kỹ thuật một 

số nghề tình độ cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh kỳ họp cuối năm 2020; 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; triển khai Đề án “Sắp xếp, sáp nhập các Trường trung cấp, 

Trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.  

Tập trung chỉ đạo công tác tuyển sinh, đào tạo nghề theo kế hoạch năm 

2020; triển khai Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh 

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; 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. 

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; tiếp tục phối hợp tham mưu phân bổ nguồn kinh phí thực 

hiện nội dung “nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục nghề 

nghiệp. 

3. Lĩnh vực Người có công 
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Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người 

có công; rà soát và xử lý kịp thời các hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách 

còn vướng mắc. Xây dựng dự thảo Đề án, tờ trình, nghị quyết về nâng cấp, cải 

tạo các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

kỳ họp cuối năm 2020. 

Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở 

người có công, chăm lo nâng cao đời sống gia đình chính sách và người có công 

với cách mạng. Triển khai kế hoạch thăm hỏi tặng quà các đơn vị nuôi dưỡng 

thương binh, dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ và các khu di tích lịch sử trong 

và ngoài tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 

27/7/2020). 

Tiếp tục đôn đốc truy thu kinh phí người có công theo kết luận của Thanh 

tra Bộ Lao động- TBXH; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, 

quản lý kinh phí chi trả tại các địa phương, đơn vị. 

4. Lĩnh vực Giảm nghèo - 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 

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. Triển khai 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; xây dựng kế hoạch, đề án về 

giảm nghèo năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025 theo chuẩn nghèo mới.  

Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội; tổng kết, đánh giá việc chi trả trợ 

cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện; tổ chức đánh giá kết 

quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010 - 2020 

và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. 

Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020 và các chương 

trình, đề án, kế hoạch về người cao tuổi; Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chiến 

lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020; 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.  

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 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; 5 năm chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 

2026-2020; 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán”; sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ- TTg ngày 13/6/2005 
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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 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn; thanh tra, kiểm tra 

trên các lĩnh vực, nhất là thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ về thanh tra chế độ 

chất độc hóa học và các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cấp. 

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng 

chống tham nhũng. 

7. Lĩnh vực Kế hoạch- Tài chính 

Tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KT- 

XH, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Chương trình công tác của Bộ Lao động- 

TBXH năm 2020 và Chương trình công tác của ngành. 

Xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2021 và các chiến lược giai đoạn 

2021- 2025. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí từ các chương 

trình, mục tiêu; cập nhật dữ liệu, xét duyệt chi trả kinh phí ưu đãi người có công 

kịp thời, đúng quy định. Đối soát số liệu chi trả kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu 

đãi người có công đối với Phòng Lao động- TBXH các huyện, thị xã, thành phố. 

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định. 

8. Lĩnh vực tổ chức, 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; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng 

cao chất lượng cán bộ; hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, rà soát chức năng, 

nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị trực thuộc.  

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và kế 

hoạch tuyển dụng viên chức tại đơn vị trực thuộc Sở. 

Tham mưu triển khai kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại 

hạn chế theo Thông báo số 96-TB/UBKT của UBKT Tỉnh ủy về Kết luận giám 

sát đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc 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, đơn vị trực 

thuộc; xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, 

điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục hoàn 

thiện các phần mềm, cơ sở dữ liệu, thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu về an sinh xã 

hội; Đề án cơ sở dữ liệu về dân cư; 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, nhiệm vụ trọng 

tâm, các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc ngành; tiếp tục đẩy mạnh phong 

trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp và 75 năm ngày truyền thống Ngành Lao động- TBXH; tổ chức sơ kết hoạt 

động Khối thi đua HCTH- VHXH và tổ chức Hội thao Khối theo kế hoạch. 
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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. 

Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chủ động 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới 

ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt đề án.  

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan, các 

doanh nghiệp, Phòng Lao động- TBXH các huyện, thành phố, thị xã thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo theo đúng qui định. 

9. Đơn vị trực thuộc, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội 

huyện,thị xã, thành phố 

Các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ tập trung 

triển khai thực hiện đồng bộ 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. 

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 

tham mưu, chỉ đạo rà soát, lập danh sách đối với các nhóm đối tượng còn lại 

trình phê duyệt và thực hiện chi trả hỗ trợ theo Nghị Quyết số 42/NQ-CP của 

Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

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. 

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

tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác lao động, người có công và xã hội, 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Yêu cầu các phòng chuyên môn, 

đơn vị, Phòng Lao động- TBXH huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm 

vụ triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (chỉ đạo); 

- Phòng chuyên môn, đơn vị (thực hiện);  

- Phòng Lao động- TBXH cấp huyện (thực hiện); 

- Website (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP; 

Gửi bản điện tử. 

   TL. GIÁM ĐỐC 
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