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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

 Số:  274/TB-SLĐTBXH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 9 năm 2018 

THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị giao ban tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9  

               

 Ngày 27/8/2018, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị 

giao ban lãnh đạo Sở rà soát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển 

khai kế hoạch tháng 9; thành phần hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Sở, 

Trưởng các phòng chuyên môn. 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: 

 Tháng 8 năm 2018, các phòng chuyên môn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, 

triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực; 

tuy nhiên, vẫn cồn một số nhiệm vụ triển khai chưa kịp thời, đồng bộ, hiệu quả chưa 

cao. Để hoàn thành nhiệm vụ của ngành theo chương trình, kế hoạch năm 2018, 

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn tiếp tục cụ thể hóa, tập trung thực hiện 

tốt các nhiệm vụ theo Thông báo số 256/TB-SLĐTBXH ngày 10/8/2018 kết luận 

của Giám đốc Sở tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 

6 tháng cuối năm; khắc phục chấn chỉnh, các tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực; đồng 

thời, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2018, cụ thể như sau: 

 1. Lao động- Việc làm: 

 - Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai cập 

nhật, điều tra cung- cầu lao động theo Thông tư số 27/2015/TT-LĐTBXH ngày 

24/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Công văn số 5171/UBND-

KGVX1 ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh về thực hiện cập nhật, xử lý thông tin thị 

trường lao động năm 2018 chính xác, kịp thời, đầy đủ; hoàn thiện dữ liệu thông tin 

về lao động để tập huấn, bàn giao UBND cấp huyện, cấp xã quản lý, sử dụng.  

 Trước mắt để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình lao động của địa phương 9 tháng đầu 2018. 

Có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng Lao động 

- TBXH tổng hợp báo cáo các nội dung như sau: 

 (1). Báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình tại địa phương 9 

tháng đầu năm 2018 theo Phụ lục VII Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15 

tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2). Báo cáo kết quả 

thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương 9 tháng đầu năm 2018 

theo mẫu số 02 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; (3). Tổng hợp báo cáo về việc khai trình sử 

dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động, báo cáo tình hình sử dụng lao động 

nước ngoài, tai nạn lao động và an toàn vệ sinh lao động 9 tháng đầu năm 2018 

trong các doanh nghiệp tại địa phương: (i) Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao 
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động, tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản 

lý theo Mẫu số 03a; Mẫu số 06 và Mẫu số 08 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH 

ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP; (ii) Báo cáo tình hình lao 

động nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 15 

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

11/2016/NĐ-CP;(iii) Báo cáo tình hình tai nạn lao động theo quy định Phụ lục 

XII mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở 9 tháng đầu năm 

2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ); (iiii)Tổng hợp tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 

động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao 

động xảy ra trên địa bàn theo Phụ lục XVI mẫu báo cáo tai nạn lao động của người 

lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn (Kèm theo Nghị định 

số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ) 

 - Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện Đề án triển khai Chương trình phối 

hợp đào tạo nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động đối với CHLB Đức.   

 - Quan tâm công tác quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, theo dõi 

triển khai đúng chương trình, kế hoạch về công tác an toàn vệ sinh lao động. 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát, tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

về sử dụng lao động nước ngoài, hoạt động cung ứng xuất khẩu lao động trên địa 

bàn tỉnh. 

 - Chuẩn bị tốt các nội dung, phối hợp phục vụ Đoàn thanh tra Bộ về bảo hiểm 

thất nghiệp. 

2. Giáo dục nghề nghiệp: 

- Khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19 (hội nghị TW 6) và Chương trình hành động 

số 1011-CTr/TU của Tỉnh ủy, trình Ban giám đốc cho ý kiến trước ngày 30/9/2018. 

- Triển khai xây dựng phần mềm quản lý đào tạo. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung 

tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh, tổ chức đào tạo đạt chỉ 

tiêu, kế hoạch. Tổ chức kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo nghề 

trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2018, đặc biệt là đào 

tạo nghề hỗ trợ XKLĐ cho người lao động bị ảnh hưởng sự cố môi trường. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề 

nghiệp, liên kết đào tạo; thẩm định, cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp đúng quy định. 

- Tham mưu tổ chức thành lập Đoàn, tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp toàn quốc từ ngày 15-21/9/2018 tại Hà Nội. 

3. Chính sách ưu đãi người có công: 

- Thông báo đình chỉ chế độ, xác định số kinh phí thực hiện truy thu đối với 

123 trường hợp người có công hưởng sai theo các Thông báo kết luận số 201, số 

2877/KL-TTr của Thanh tra Bộ Lao động- TBXH. 
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- Phối hợp, chuẩn bị làm việc với Đoàn giám sát của Trung ương Hội Cựu 

chiến binh Việt Nam về chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. 

- Kiểm tra soát xét và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số hóa hồ sơ, hướng dẫn cập 

nhật, bổ sung, khai thác hồ sơ người có công. 

4. Bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới: 

- Đôn đốc, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành cập nhật cơ sở dữ 

liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hưởng chính sách bảo trợ xã hội, dữ liệu về trẻ 

em theo kế hoạch; tổng hợp, báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết về củng cố, phát triển mạng lưới 

cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án “Đổi mới, 

phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. 

- Tổ chức tốt chương trình tập huấn nghiệp vụ cập nhật dữ liệu về trẻ em; tập 

huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho các địa phương, cơ sở. 

- Triển khai thực hiện Tháng hành động về người cao tuổi theo Kế hoạch số 

274/KH-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh. 

- Phối hợp tổ chức tốt Tết Trung thu cấp tỉnh tại thị xã Hồng Lĩnh vào tối 

ngày 21/9/2018. 

5. Phòng chống mại dâm, ma túy, cai nghiện phục hồi: 

- Tổ chức tốt kế hoạch tập huấn về phòng chống tệ nạn xã hội; tập huấn hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán cho các địa phương, đơn vị;  

- Tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý học viên trong các 

Cơ sở cai nghiện ma túy theo Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 24/8/2018 của 

Bộ Lao động -TBXH và Văn bản số 5436/UBND-KGVX1 ngày 06/9/2018 của 

UBND tỉnh; thường xuyên cập nhật, tổng hợp biến động đối tượng nghiện tại các 

địa phương; đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác cai nghiện bắt 

buộc theo kế hoạch;  

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về cai nghiện. 

6. Thanh tra, kiểm tra: 

- Tiếp tục xác minh, giải quyết đơn tố cáo 28 đối tượng cư trú tại xã Hương 

Trạch, huyện Hương Khê hưởng chế độ chất độc hóa học không đúng quy định 

theo Quyết định số 8844/QĐ-SLĐTBH ngày 06/7/2018 của Giám đốc Sở.  

- Tổ chức thanh tra thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp 

theo kế hoạch. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra 

theo các Kết luận số 201, số 2877/KL-TTr của Thanh tra Bộ Lao động- TBXH.  

7. Kế hoạch tài chính: 

- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí đúng quy định, 

tuyệt đối không để tồn dư kinh phí được cấp năm 2018. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự toán kinh phí năm 2018;  

- Tổng hợp, báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, báo cáo Ban 

giám đốc và gửi Sở Kế hoạch- Đầu tư theo quy định. 
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8. Công tác tổ chức quản trị, hành chính, văn phòng: 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các 

chức danh lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; luân chuyển cán bộ các phòng chuyên 

môn đảm bảo hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Rà soát, tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

đúng thành phần, điều kiện, tiêu chuẩn quy định, đảm bảo vừa học tập, vừa hoàn 

thành công việc chuyên môn. 

- Tổ chức tập huấn công nghệ thông tin và Cổng thông tin điện tử; rà soát, 

thống kê toàn bộ các phần mềm đang ứng dụng của Sở báo cáo Giám đốc trước 

ngày 25/9/2018. 

 - Hoàn thành quy trình giải quyết hồ sơ, xác lập thủ tục hành chính đối với 

nhóm cấp lại Giấy chứng nhận thương binh, gia đình liệt sĩ, y sao hồ sơ người có 

công, báo cáo Giám đốc trước ngày 25/9/2018. 

 - Tham gia Giải bóng chuyền hơi Khối thi đua VHXH- HCTH năm 2018. 

 - Tham mưu khởi công triển khai sửa chữa trụ sở làm việc. 

 - Rà soát tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã Sở đỡ đầu; 

phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về xây dựng nông thôn mới. 

 Trên đây là kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban lãnh đạo 

tháng 8, triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 9. Yêu cầu các phòng chuyên môn theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện đạt kết quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (báo cáo); 

- Các phòng chuyên môn (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP; 

Gửi bản điện tử. 

   TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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