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V/v triển khai thực hiện thông báo kết
quả giám sát của UBKT Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở;
- Trưởng các phòng: Giáo dục Nghề nghiệp, KHTC; Chánh Văn
phòng Sở.
- Thủ trưởng các đơn vị: Trường Trung cấp Nghề, Trung cấp Kỹ
Nghệ, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và BTXH.
Thực hiện Văn bản 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; Văn bản số 67-CV/ĐUS ngày 03/7/2020 của Đảng ủy Sở
Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai khắc phục những tồn tại,
hạn chế theo Thông báo số 96-TB/TUKTTU 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 BGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội; ngày 6/7/2020, BTV
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã họp triển khai Kết luận; Giám đốc Sở giao các tập thể,
cá nhân có tên trên thực hiện nghiêm túc các nội dung, cụ thể như sau:
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại
các văn bản nêu trên; theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức họp,
kiểm điểm nghiêm túc những tồn tại hạn chế chỉ ra trong Thông báo số 96TB/UBKTTU ngày 29/6/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
2. Kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khắc phục ngay
những tồn tại, hạn chế được nêu trong Thông báo Kết luận.
3. Đối với những tồn tại, hạn chế cụ thể:
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở theo nhiệm vụ được phân công kiểm
điểm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo Thông báo Kết luận.
- Chánh Văn phòng Sở kiểm điểm nghiêm túc đối với những tồn tại hạn
chế trong việc tham mưu cho Ban Giám đốc Sở các nội dung về tổ chức bộ máy,
công tác cán bộ; việc hợp đồng lao động, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng… tại
cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc và các nội dung liên quan trong
giai đoạn 2017 – 2019.
- Trưởng phòng GDNN kiểm điểm nghiêm túc đối với những tồn tại hạn
chế trong việc tham mưu cho Ban Giám đốc Sở thực hiện QLNN về GDNN và
các nội dung liên quan giai đoạn 2017 – 2019 được nêu trong Thông báo Kết
luận.

- Trưởng phòng KHTC kiểm điểm nghiêm túc đối với những tồn tại hạn
chế trong việc tham mưu cho Ban Giám đốc Sở các nội dung quản lý tài chính
ngành giai đoạn 2017 – 2019
- Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề, Trung cấp Kỹ nghệ, Giám đốc
Trung tâm Điều dưỡng NCC và BTXH kiểm điểm nghiêm túc các nội dung theo
Thông báo Kết luận đối với những tồn tại, hạn chế của đơn vị.
4. Hoàn thành việc tổ chức kiểm điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục,
hoàn thành và báo cáo kết quả về Giám đốc Sở trước ngày 15/7/2020 để tổng
hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
5. Giao Thanh tra Sở kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở tại
Văn bản này đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đồng thời tham mưu Ban
Giám đốc Sở phương án xử lý đối với các tập thể, cá nhân thiếu gương mẫu,
thiếu trách nhiệm và chậm khắc phục tồn tại hạn chế (nếu có).
Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu các tập thể, cá nhân có tên trên và
các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện đúng thời gian và đảm
bảo chất lượng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban KTTU;
- Đảng ủy Khối;
- ĐU Sở;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, VP.
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