UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 295/SLĐTBXH-VP
V/v báo cáo việc thực hiện các nghị

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 02 năm 2020

quyết HĐND tỉnh, kiến nghị của Ban
Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Kính gửi:
- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở;
- Trưởng các phòng: Giáo dục nghề nghiệp, Người có
công, BTXH-TE-BĐG, Lao động – Việc làm, Văn phòng.
Thực hiện Văn bản số 49/HĐND-VHXH ngày 19/02/2020 của Ban Văn
hoá - Xã hội HĐND về việc báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh,
kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng
các phòng có tên nêu trên báo cáo kết quả các nội dung sau:
1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết (báo cáo cụ thể việc thực hiện từng
nghị quyết)
- Những nội dung đã thực hiện
- Những nội dung đang thực hiện
- Những nội dung chưa thực hiện. Nguyên nhân?
- Những nội dung không thể thực hiện được. Nguyên nhân?
2. Kết quả thực hiện các kiến nghị qua giám sát, khảo sát (báo cáo cụ thể
việc thực hiện các kiến nghị trong các báo cáo, thông báo)
- Những nội dung đã thực hiện
- Những nội dung đang thực hiện
- Những nội dung chưa thực hiện. Nguyên nhân?
- Những nội dung không thể thực hiện được. Nguyên nhân?
3. Các kiến nghị, đề xuất đối với HĐND, UBND tỉnh
(Gửi kèm danh sách các Nghị quyết, báo cáo, thông báo)
Đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc theo lĩnh vực được giao phụ trách chỉ
đạo trưởng các phòng thực hiện nghiêm túc nội dung trên, báo cáo kết quả gửi
về Văn phòng trước ngày 29/02/2020.
Giao Văn phòng hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Giám đốc
và các cơ quan theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trí Lạc
Giờ ký: 2020-02-21T16:55:33.1138374+07:00

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT, BÁO CÁO, THÔNG BÁO
(Ban hành kèm theo Công văn số
/SLĐTBXH-VP ngày 21/02/2020
của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên văn bản

STT

Số

Ngày ban
hành

I

Nghị quyết

1

Nghị quyết Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền
35/NQ-HĐND
vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020

15/12/2016

Nghị quyết Thông qua Quy hoạch mạng lưới
2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 36/NQ-HĐND
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

15/12/2016

Nghị quyết Về đào tạo trình độ sơ cấp, đào
3 tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên 56/2017/NQ-HĐND
địa bàn tỉnh

15/7/2017

Nghị quyết Quy định mức thu học phí trong
các cơ sở giáo dục công lập từ năm học
4
57/2017/NQ-HĐND
2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa
bàn tỉnh

15/7/2017

Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản
18/7/2019
xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô
hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe – Nghị quyết 97/NQ5
xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia HĐND
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ
18/7/2019
Nghị quyết 98/NQ6 sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn
HĐND
2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Nghị quyết Ban hành một số chính sách giải
quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm
7
150/2019/NQ-HĐND
việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn
2019 - 2025

17/7/2019

Về việc bổ sung một số chính sách hỗ trợ
151/2019/NQ-HĐND
giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17/7/2019

8

Về việc quy định chính sách hỗ trợ thu nhập
9 cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính 179/2019/NQ-HĐND
sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn

15/12/2019

2020 - 2025

10

Quy định chính sách hỗ trợ người lao động
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa 177/2019/NQ-HĐND
bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025.

II

Báo cáo, thông báo

15/12/2019

1 Báo cáo Kết quả giám sát quá trình xử lý hồ
sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp vợ liệt sỹ 28/BC-HĐND
lấy chồng khác của bà Dương Thị Hồng Lan

08/6/2016

2 Kết quả khảo sát việc thực hiện các chính
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 16/TB-HĐND
xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

31/3/2017

3 Thông báo Kết quả khảo sát các cơ sở bảo trợ
17/TB-HĐND
xã hội

09/5/2018

4 Khảo sát kết quả rà soát, phúc tra hộ nghèo,
309/TB-HĐND
cận nghèo trên địa bàn tỉnh

07/6/2019

