UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
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Số: 593/SLĐTBXH- VP
V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Phòng Lao động-TBXH huyện, thị xã, thành phố.
Quý I năm 2020, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội triển khai đồng
bộ các nhiệm vụ, trọng tâm là ban hành, thực hiện chương trình kế hoạch công tác,
các chế độ, chính sách, chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực; chủ động phòng, chống
dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid- 19) gây ra và
nhiều nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác... Để đảm bảo thực hiện tốt Chương
trình công tác của ngành, thực hiện kết luận tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Sở ngày
23/03/2020; Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, địa phương, đơn vị theo chức năng,
nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian tới như sau:
I. Các phòng thuộc Sở
Theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ Kế hoạch phát
triển kinh tế- xã hội năm 2020 của UBND tỉnh, Chương trình công tác của Bộ; các
chế độ, chính sách, chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực và nhiệm vụ trọng tâm của
ngành.
1. Lĩnh vực Lao động- Việc làm:
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm, tiền lương,
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; nắm chắc tình hình lao động làm việc ở
nước ngoài theo diện hợp đồng đã về nước và lao động đang có nhu cầu về nước,
báo cáo UBND tỉnh.
- Triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao
động bị ảnh hưởng do dịch bệnh.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh Covid- 19;
định kỳ, đột xuất tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh kết quả phòng chống dịch Covid- 19 trong toàn ngành.
2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp:
- Phân bổ nguồn kinh phí thực hiện “Dự án Đổi mới, nâng cao chất lượng
giáo dục nghề nghiệp” và Nội dung Chương trình “Dự án Nâng cao chất lượng đào
tạo nghề cho lao động nông thôn”; phê duyệt danh mục thiết đào tạo nghề trọng
điểm năm 2020.
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- Chỉ đạo, triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo các cấp trình độ cao đẳng,
trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên năm 2020 phù hợp tình hình diễn biến
của dịch bệnh.
- Chuẩn bị dự thảo tờ trình, Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung của
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về Quy hoạch
mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm
nhìn đến năm 2030, trình Kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Lĩnh vực Người có công:
- Xây dựng Nghị quyết quy định về duy tu, tôn tạo hệ thống nghĩa trang và
các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, đáp ứng yêu
cầu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hoàn thành trước ngày 20/6/2020.
- Phối hợp các ngành tham mưu tổ chức tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sỹ hy
sinh tại Lào về nước đảm bảo chu đáo, trang nghiêm; kế hoạch kỷ niệm 73 năm
ngày thương binh- liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020).
- Phối hợp Thanh tra Bộ tổ chức thanh tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện tốt thủ tục hành chính cho người
có công.
- Rà soát việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng báo cáo Giám đốc Sở trước
ngày 30/03/2020 để có phương án bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý.
4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội- Trẻ em- Bình đẳng giới:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo tổng kết việc thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo nghị quyết của Quốc hội, các
chính sách của Chính phủ, của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và các chương trình,
kế hoạch về trẻ em, bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020.
- Đối với tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo theo Nghị
quyết 76/NQ- QH của Quốc hội, là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, cần chuẩn
bị chu đáo theo đúng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; hướng dẫn các địa phương,
đơn vị đánh giá sát thực, đúng tình hình thực tiễn kết quả đạt được giai đoạn 20112020, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; lựa chọn, đề xuất, phối hợp Ban thi
đua khen thưởng tỉnh trình trung ương, tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giảm nghèo.
5. Lĩnh vực Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội: Tham mưu triển khai Kế
hoạch phòng chống mại dâm, cai nghiện ma túy năm 2020; tổng kết, đánh giá dự
án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện, quản lý sau cai cho
người nghiện ma túy, báo cáo Ban chỉ đạo 138 tỉnh.
6. Lĩnh vực Thanh tra: Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch;
tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
7. Lĩnh vực Kế hoạch- Tài chính:
- Thường xuyên theo dõi, rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình
công tác của Sở ban hành theo Quyết định số 693/QĐ- SLĐTBXH ngày
07/02/2020; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của UBND tỉnh.
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- Hướng dẫn các phòng, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ
theo kế hoạch kinh phí được phân bổ; tham mưu bố trí kinh phí phục vụ phòng,
chống dịch bệnh Covid- 19 theo chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành Tài chính.
8. Lĩnh vực Tổ chức, hành chính, tổng hợp
- Tiếp tục triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy; trước mắt rà soát, tham mưu
trình Ban Thường vụ, Ban giám đốc xem xét, bố trí 01 đồng chí Phó giám đốc
Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục lao động xã hội trong tháng 4/2020; xây dựng kế
hoạch trình UBND tỉnh cho phép tuyển dụng bổ sung số biên chế còn thiếu.
- Hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho các đơn vị thuộc Sở.
- Tổng kết, đánh giá Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn
2011- 2020, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030.
- Đôn đốc, phối hợp các Tiểu ban hoàn thiện nội dung và tổ chức tốt Đại hội
Đảng bộ Sở lần thứ X.
- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức các phong trào
thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, Kỷ niệm
75 năm ngày truyền thống Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội (28/8/194528/8/2020).
- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở trong
tháng 4/2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2015- 2020, trong
tháng 5/2020 theo các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh.
- Phối hợp xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ đạo, hướng
dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, thẩm định, đánh giá tiêu chí
đối với các xã đạt chuẩn, xã nâng cao, xã kiểu mẫu năm 2020.
II. Các đơn vị trực thuộc
1. Tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.
2. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19; căn cứ
thực tế đơn vị để thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch, phân
công nhiệm vụ cụ thể các bộ phận; thường xuyên thực hiện tiêu độc, khử trùng,
đảm bảo vệ sinh phòng ở, các trang thiết bị phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối
tượng; kiểm soát chặt chẽ người ra vào cơ quan và các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh theo hướng dẫn của Ngành Y tế.
Thường xuyên, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống
dịch Covid- 19 của đơn vị về Bộ phận Thường trực phòng chống dịch của Sở qua
Văn phòng, Phòng Lao động- Việc làm để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Lao
động- TBXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
3. Sắp xếp, bố trí hợp lý cán bộ, viên chức và các điều kiện đảm bảo thực
hiện kịp thời các nhiệm vụ sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
III. Phòng Lao động- TBXH các huyện, thị xã, thành phố
1. Tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát,
nắm chắc tình hình lao động của địa phương đang làm việc ở nước ngoài; cập nhật
đầy đủ số lao động về nước, nhất là lao động ở các vùng có dịch hoặc đi qua vùng
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có dịch; kịp thời báo cáo về Sở để theo dõi, chỉ đạo. Rà soát, phối hợp tham mưu
cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
2. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh
vực thuộc ngành; đánh giá, tổng kết các chính sách Chương trình MTQGGN bền
vững và các chương trình, kế hoạch, đề án giai đoạn 2011- 2020; triển khai công
tác điều dưỡng người có công tại gia đình; chuẩn bị kế hoạch kỷ niệm 73 năm
ngày thương binh- liệt sỹ; phối hợp lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện tập
trung, tăng cường công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ…;
3. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các
cấp, Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống
Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội theo các văn bản chỉ đạo của Sở.
4. Quan tâm hướng dẫn cấp xã triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo
vững chắc các tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành phụ trách, nhất là các xã phấn
đấu đạt chuẩn, xã nâng cao, xã kiểu mẫu năm 2020.
Trên đây một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 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./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu: VT, VP.
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