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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 142/BC-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 8 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9/2020 

về công tác lao động, người có công và xã hội 

 

 Tháng 8/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện 

kịp thời các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động - TBXH, 

UBND tỉnh đạt nhiều kết quả, trọng tâm là: (1) Tiếp tục giải quyết kịp thời, thực 

hiện tốt các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực lao động, người có công và 

xã hội; (2) Tập trung rà soát, lập danh sách, thẩm định hồ sơ các nhóm đối 

tượng còn lại theo Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; (3) Tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Lao động - TBXH; (4) Kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu sau thanh tra, kiểm tra theo kết luận 

của Thanh tra Bộ Lao động - TBXH; (5) Sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động Khối 

thi đua Hành chính tổng hợp - Văn hóa xã hội, triển khai kế hoạch 06 tháng 

cuối năm và các nhiệm vụ thường xuyên khác. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 8 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao 

Trong tháng 8/2020 (từ ngày 20/7/2020 đến ngày 20/8/2020), Sở Lao động 

- TBXH đã tiếp nhận và xử lý 06 văn bản (đúng hạn 06/06, đạt 100%), đang xử 

lý 05 văn bản (chưa đến hạn). 

(Kết quả cụ thể có phụ lục kèm theo) 

2. Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương xem xét hồ sơ cấp bù chính 

sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-191; Đề nghị các Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác định 

đối tượng không thuộc diện chi trả theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính 

phủ2. 

Kết quả triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

- Đối với 03 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; đối tượng 

bảo trợ xã hội; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Tính đến nay đã 

thực hiện chi trả cho 172.091 đối tượng (chiếm 99,14% tổng số đối tượng 

                                         
1 Công văn số 1860/SLĐTBXH-LĐVL ngày 10/8/2020. 
2 Công văn số 1905/SLĐTBXH-LĐVL ngày 14/8/2020. 
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được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt), tổng kinh phí chi trả 197,15 tỷ đồng 

(chiếm 99,16% tổng kinh phí được phê duyệt hỗ trợ). 

Tổng số đối tượng chưa thực hiện chi trả hoặc không thực hiện chi trả: 

1.513 đối tượng (Người có công với cách mạng: 234 người; đối tượng bảo trợ 

xã hội: 504 người; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 775 người). Trong 

đó: Đối tượng tự nguyện không nhận chế độ: 31 người; đối tượng chết trước 

ngày chi trả: 98 người; đối tượng hưởng trùng chế độ người có công/bảo trợ xã 

hội: 276 người; đối tượng đang thi hành án phạt tù: 21 người; đối tượng cắt 

chuyển hộ khẩu ra khỏi địa bàn: 38 người; đối tượng chưa thực hiện chi trả do đi 

làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động và các lý do khác: 1.049 người. 

- Đối với chính sách hỗ trợ người lao động và hộ kinh doanh, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 1.004 đối tượng, tổng kinh 

phí đề nghị chi hỗ trợ cho các đối tượng là: 1.005 triệu đồng. Trong đó: 

+ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng 

trợ cấp thất nghiệp: 08 người, số tiền: 8 triệu đồng. 

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm: 679 người, 

số tiền: 679 triệu đồng. 

+ Hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm 

ngừng kinh doanh: 300 hộ, số tiền hỗ hỗ trợ 301 triệu đồng (bao gồm: Huyện 

Thạch Hà: 47 hộ, huyện Hương Khê: 169 hộ, huyện Cẩm Xuyên: 14 hộ, thị xã 

Hồng Lĩnh: 69 hộ). 

- Tình hình chi trả kinh phí hỗ trợ do đại dịch Covid-19 cho đối tượng bảo 

trợ xã hội đến tại thời điểm (14/8/2020) đạt kết quả chi trả 99,38%, cụ thể như 

sau: 

+ Tổng số đối tượng được phê duyệt hỗ trợ: 53.456 người; Tổng số kinh 

phí được phê duyệt: 80.184 triệu đồng; 

+ Tổng số đối tượng đã được chi trả hỗ trợ: 53.128 người; Tổng số kinh phí 

đã được chi trả: 79.718 triệu đồng; 

+ Tổng số đối tượng chưa hoặc không được chi trả còn lại: 328 đối tượng, 

kinh phí 246 triệu đồng. 

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

3.1. Lĩnh vực Lao động - Việc làm 

* Lao động - Tiền lương: 

- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 624 người, số tiền 8,86 tỷ đồng; 

chấm dứt 28 trường hợp, hủy 07 trường hợp, học nghề 14 trường hợp, tạm dừng 

25 trường hợp, bảo lưu 01 trường hợp, tiếp tục 09 trường hợp. Tư vấn pháp luật 

cho 20 trường hợp. 

- Phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham mưu UBND tỉnh cho phép 

21 lao động người nước ngoài của 04 doanh nghiệp, đơn vị và đề nghị Cục Quản 

lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho phép các công ty, đơn vị làm các thủ tục 
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bảo lãnh và cấp thị thực đối với nhà đầu tư, nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ 

thuật vào Hà Tĩnh làm việc. 

* Việc làm, An toàn lao động 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai việc thu thập, 

xử lý thông tin thị trường lao động năm 2020. Dự kiến thời gian hoàn thành vào 

ngày 31/8/2020. 

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã phê 

duyệt hồ sơ đối với 05 nhóm đối tượng: Người sử dụng lao động vay vốn tại 

Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động; 

người lao động tạm ngừng hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hộ 

kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh 

doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng 

trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm.  

3.2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

- Chỉ đạo các cơ sở dạy nghề tuyển sinh, tổ chức giảng dạy chương trình 

GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề của Trường Trung cấp Kỹ nghệ (Công 

văn số 1906/SLĐTBXH-GDNN ngày 14/8/2020); tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

PTTH và tăng cường công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 

20203. 

- Đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 

2020 đảm bảo chất lượng và tiến độ4. 

- Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng 

cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”5. 

- Tổng hợp kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm, giai đoạn 

2021-2025; Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát 

triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Quyết định thành lập 

đoàn tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020. Tiếp tục cập nhật thông 

tin, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ôn luyện, chuẩn bị các điều kiện 

tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020. 

- Tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục 

nghề nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp và cập nhật hệ thống 

phần mềm quản lý cho cán bộ quản lý GDNN thuộc Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã và cán bộ quản lý tại trường trung 

cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

- Thẩm định hồ sơ cấp bù học phí cho học sinh học nghề trình độ trung cấp 

theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP cho trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trường 

Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh; thẩm định hồ sơ đào tạo nghề theo thẻ cho bộ đội, 

công an xuất ngũ 6 tháng đầu năm 2020. 

                                         
3 Công văn số 1770/SLĐTBXH-GDNN ngày 30/7/2020. 
4 Công văn số 1769/SLĐTBXH-GDNN ngày 30/7/2020. 
5 Công văn số 1773/SLĐTBXH-GDNN ngày 31/7/2020. 
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- Hướng dẫn Công ty Việt Thành Năng hoàn thiện Đề án thành lập trường 

Trung cấp Lê Hồng Phong và hoàn thiện các thủ tục thành lập theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Thông báo số 298/TB-UBND tỉnh ngày 04/8/2020 và các quy 

định liên quan. 

3.3. Lĩnh vực Người có công 

- Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công 

với cách mạng và thân nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hoá công tác 

Đền ơn đáp nghĩa; xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, vận động các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức và cá nhân tham gia chăm sóc, phụng dưỡng, thăm hỏi, tặng quà, hỗ 

trợ gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công 

với cách mạng. 

- Ban hành các văn bản: (i) số 1903/SLĐTBXH-NCC ngày 14/8/2020 về 

việc thực hiện Kết luận thanh tra số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của Thanh tra 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thông báo đình chỉ chi trả trợ cấp theo 

Kết luận thanh tra đối với 546 đối tượng hưởng chế độ CĐHH gián tiếp; (ii) số 

1824/SLĐTBXH-NCC ngày 05/8/2020 về việc tạm hoãn lịch điều dưỡng tập 

trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân năm 2020. 

- Tiếp nhận, thẩm định, xem xét, xác nhận và giải quyết chế độ chính sách 

ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ đảm bảo đầy đủ, khách 

quan, kịp thời, đúng quy định đối với 775 hồ sơ, trong đó: 446 trường hợp đã 

giải quyết, 241 hồ sơ đang giải quyết, 88 hồ sơ gửi các cơ quan khác phối hợp 

giải quyết; tiếp nhận, thẩm định và trình UBND tỉnh chi trả theo nguồn ngân 

sách địa phương chế độ bảo hiểm y tế đối với 197 đối tượng (theo Nghị định 

150/2006/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

và Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

- Phối hợp giải quyết và trả lời các đơn thư thuộc lĩnh vực người có công 

đối với:  

+ Bà Võ Thị Cháu, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc hưởng sai chế độ nuôi 

dưỡng liệt sĩ theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Đơn khiếu nại từ năm 2019);  

+ Ông Hồ Thanh Bình, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên đề nghị 

tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ thương binh đối với hồ sơ được xác lập từ 

năm 1987 nhưng chưa hưởng chế độ; 

+ Xử lý đơn khiếu nại của ông Trịnh Văn Tiến, xã Xuân Lộc, huyện Can 

Lộc về chế độ thương binh đối với dân công hỏa tuyến; 

+ Tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết đơn của ông Trần Xuân 

Phượng, thương binh 4/4, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh đề nghị hỗ trợ nhà ở đối 

với người có công với cách mạng. 

- Tiếp tục duyệt hồ sơ học sinh, sinh viên hưởng chính sách ưu đãi giáo 

dục, đào tạo; duyệt hồ sơ trang cấp dụng cụ chỉnh hình. 

3.4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Trẻ em, Bình đẳng giới 
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* Chính sách trợ giúp xã hội 

- Báo cáo kết quả Chương tình hành động quốc gia về người cao tuổi giai 

đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh6; Hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 201-2020 và đề 

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

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020: Tổng số đối tượng hưởng trợ 

cấp bảo trợ xã hội có 65.299 đối tượng, kinh phí 172.290.463 ngàn đồng7.  

* Chương trình MTQG giảm nghèo 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 

13/8/2020 kế hoạch tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020; 

ban hành: Văn bản số 1697/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 23/7/2020 báo 

cáo số liệu truyền thông về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 

1885/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 12/8/2020 đề nghị UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tổng hợp, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách giảm 

nghèo theo Nghị quyết 179/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo 

cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo năm 2020, theo đó tiến độ giải ngân các công trình, dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo do UBND cấp xã làm chủ đầu tư 

đảm bảo theo quy định; dự kiến đến 31/12/2020 sẽ giải ngân 100% số vốn được 

giao. 

- Tổ chức làm việc với: (i) Đoàn chuyên gia của trung ương để đánh giá kết 

quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 

2020 và đề xuất khung chương trình giai đoạn 2021 - 2025; Đoàn cũng trực tiếp 

làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh, các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Cẩm 

Xuyên và 1 số xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên; qua làm việc, trao đổi Đoàn 

chuyên gia, tư vấn giảm nghèo của Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được 

trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; (ii) Kiểm toán Nhà nước về 

kiểm toán, kiểm đếm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019; 

(iii) Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 

04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các Đoàn kiểm tra tiến độ 

triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số sở, ban, ngành, địa 

                                         
6 Báo cáo số 135/BC-SLĐTBXH ngày 06/8/2020. 
7 Cụ thể:  

+ Tổng số đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng: 60.560 người, với tổng kinh phí 170.085.563 

ngàn đồng, trong đó: kinh phí hưởng trợ cấp thường xuyên 145.398.402 ngàn đồng; đối tượng hưởng BHYT: 

43.252 người, kinh phí 18.887.398 ngàn đồng; Mai táng phí: 944 người, kinh phí 5.092.800 ngàn đồng; kinh phí 

quản lý: 628.500 ngàn đồng; 

+ Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng có hoàn cảnh đạc biệt khó khăn: 5.265 người, kinh 

phí 9.083.528 ngàn đồng; 

+ Đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập: 220 đối tượng, tổng kinh phí 

2.204.900 ngàn đồng, trong đó: Trung tâm Điều dưỡng NCC và BTXH có 77 đối tượng, kinh phí 724.328 ngàn 

đồng; Trung tâm Chữa bệnh - GD-LĐXH có 62 đối tượng, kinh phí 703.080 ngàn đồng; Làng trẻ em mồ côi 81 

đối tượng, kinh phí 777.492 ngàn đồng. 



6 

 

phương. Qua kiểm tra Đoàn công tác của UBND tỉnh đánh giá cao công tác 

chuẩn bị các nội dung yêu cầu của Đoàn; khẳng định vai trò, trách nhiệm của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội trong vai trò là Cơ quan thường trực của 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. 

- Tổ chức 02 hội nghị bồi dưỡng kỹ năng truyền thông về giảm nghèo cho 375 

cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở tại huyện Vũ Quang và huyện Lộc Hà; 

kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 tại thị xã Kỳ Anh; tham gia Đoàn 

kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm cho cây lúa tại huyện Cẩm Xuyên. 

- Tổng hợp tình hình triển khai các chương trình do Quỹ Thiện Tâm - Tập 

đoàn Vingroup tài trợ8. Kết quả như sau: 

+ Hỗ trợ nhà ở: Đến nay cơ bản các nhà đã hoàn thành việc xây dựng và đã 

tiến hành giải ngân hoàn toàn 522 nhà (mức 60-70tr/nhà) với tổng số tiền 31.510 

triệu đồng, giải ngân một phần 192 nhà (mức 30-35tr/nhà) với tổng số tiền 5.875 

triệu đồng, có 20 nhà không xây dựng; 

+ Hỗ trợ về thu nhập: Đã chi trả quý 1, 2 cho 12.593 lượt thành viên hộ 

nghèo để có thu nhập không thấp hơn mức chuẩn nghèo tại các địa phương với 

số tiền hơn 15 tỉ đồng; 

+ Hỗ trợ về bê giống: Tổng số bê giống cái: 11.848 con (Thế hệ 1: 7.078 

con; thế hệ 2: 3.680 con; thế hệ 3: 1.090 con); Tình trạng bê giống bị thất thoát: 

1.499 con; số bê giống đã sinh sản: 6.251 con; số hộ thoát nghèo từ nguồn hỗ trợ 

bê giống của Tập đoàn Vingroup: 6.400 hộ. 

* Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 5205/UBND-VX1 ngày 

04/8/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại 

trẻ em; Ban hành: Công văn số 1624/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 

15/7/2020 về việc thực hiện Công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em; Công văn số 

1795/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 03/8/2020 về hướng dẫn xây dựng, 

triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, 

xâm hại và trẻ em có HCĐB; Báo cáo số 130/BC-SLĐTBXH ngày 22/7/2020 về 

kết quả Tháng hành động vì trẻ em. 

* Công tác bình đẳng giới 

- Ban hành Quyết định số 6410/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/7/2020 về phân bổ 

nguồn kinh phí thực hiện mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới cho Phòng LĐ-

TB&XH các huyện, thành phố, thị xã với tổng số tiền 538.310.000 đồng; Báo 

cáo số 134/BC-SLĐTBXH ngày 06/8/2020 về triển khai chương trình hành động 

quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020. 

- Tổng hợp, biên tập nội dung Tập san “Phụ nữ và Phát triển” số 12/2020. 

3.5. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội 

                                         
8 Báo cáo số 133/BC-SLĐTBXH ngày 06/8/2020. 
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- Ban hành Công văn số 1721/SLĐTBXH-TNXH ngày 27/7/2020 về việc 

thông báo người nước ngoài công tác tại Hà Tĩnh; Công văn số 

1774/SLĐTBXH-TNXH ngày 31/7/2020 về việc đôn đốc các địa phương tổng 

kết công tác cai nghiện giai đoạn 2016-2020; Công văn số 1875/SLĐTBXH-

TNXH ngày 12/8/2020 về việc báo cáo mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho 

người bán dâm giai đoạn 2016-2020 gửi UBND huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên 

và Kỳ Anh; Công văn số 1879/SLĐTBXH-TNXH ngày 12/8/2020 về việc đề 

nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác cai nghiện giai đoạn 2016-2020. 

- Báo cáo số 128/SLĐTBXH-TNXH ngày 30/7/2020 tổng kết 5 năm 

chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch 5 năm 

2021- 2025.  

- Phối hợp với Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVV) và Tổ chức 

Di cư quốc tế (IOM) tập huấn về: (i) Nâng cao năng lực về hỗ trợ dựa trên hiểu 

biết về sang chấn (TIC) cho cán bộ điều phối và cộng tác viên tại cộng đồng; (ii) 

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng, chống lao 

động cưỡng bức và mua bán người. 

- Phối hợp Đài PTTH, Báo Hà Tĩnh đưa tin về hoạt động phòng chống tệ 

nạn mại dâm; phổ biến chính sách, chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà 

nước đối với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tiếp nhận 10 đối tượng cai nghiện (05 đối tượng bắt buộc, 05 đối tượng 

tự nguyện) vào Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội; Thực hiện cai 

nghiện ma túy 111 đối tượng (trong đó 55 đối tượng bắt buộc, 56 đối tượng tự 

nguyện).  

3.6. Lĩnh vực Thanh tra 

- Tiến hành kiểm tra việc chấp hành một số quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực dạy nghề cho lao động nông thôn theo hợp đồng đặt hàng của Sở Lao 

động  -TBXH theo Quyết định số 4404/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/6/2020 của 

Giám đốc Sở; điều tra, xác minh làm rõ 01 vụ tai nạn giao thông trên đường từ 

nơi làm việc về nơi ở làm bị thương 03 người, trong đó có 01 người là giáo viên 

trường Tiểu học Nam Hương. 

- Tham mưu Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 124/KL-TTr ngày 

30/7/2020 của Thanh tra Bộ Lao động - TBXH về việc thực hiện chính sách ưu 

đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh. Triển khai thực hiện Kết luận 

thanh tra số 124/KL-TTr, những đối tượng sau khi bị đình chỉ chế độ ưu đãi 

Người có công đến trực tiếp tại phòng tiếp công dân khiếu nại việc bản thân 

hoặc con đẻ bị đình chỉ chế độ. Mặc dù, cán bộ tiếp dân đã giải thích lý do đình 

chỉ, song một số đối tượng vẫn không đồng tình. Dự báo trong thời gian tới, số 

lượng đối tượng bị đình chỉ chế độ và tố cáo những đối tượng đang được hưởng 

trợ cấp ưu đãi sẽ càng tăng. 

- Tổ chức tiếp 89 lượt với 89 công dân tại Văn phòng Sở. Nội dung các 

cuộc tiếp công dân liên quan đến kiến nghị, đề nghị, hỏi chế độ, chính sách 

người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội; tiếp nhận và trả lời 07 đơn (03 đơn 
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TC, 03 đơn KNPA) có nội dung liên quan đến giải quyết chế độ chính sách 

người có công với cách mạng, lao động. 

- Chủ trì, phối hợp xử lý, giải quyết đơn: 

+ Ông Nguyễn Quốc Sạn, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh khiếu nại UBND huyện Hương Khê. Giải quyết trường hợp, Sở có Văn bản 

số 1524/SLĐTBXH-TTr ngày 06/7/2020 đề nghị Cục Người có công, Bộ Lao 

động - TBXH cho ý kiến cụ thể về hồ sơ đề nghị hưởng chính sách như thương 

binh của ông Nguyễn Quốc Sạn. 

+ Ông Lê Ngọc Trường, trú tại thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, huyện Lộc 

Hà hưởng chế độ thương binh chưa đúng quy định (theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Văn bản số 4089/UBND- TCD3  ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh). Kết quả 

nội dung phản ánh sai, ông Lê Ngọc Trường đủ điều kiện hưởng chế độ thương 

binh theo quy định (theo Kết luận số 39/KL-SLĐTBXH ngày 09/7/2020). 

+ Tham gia Đoàn liên ngành kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của bà 

Nguyễn Thị Mười, trú tại thôn Nam Phong, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên; bà 

Trần Thị Hà, bà Trương Thị Nhị, trú tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang, huyện 

Kỳ Anh. 

3.7. Lĩnh vực Kế hoạch tài chính 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 lĩnh vực Lao 

động - Người có công và Xã hội; Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tổng hợp 

báo cáo quyết toán ngân sách trung ương. 

- Tổ chức rà soát, báo cáo tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công 

theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh; Báo cáo, 

đánh giá mức độ ảnh hưởng, tổng hợp hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo về việc cắt giảm, tiết 

kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công 6 tháng cuối năm 2020 

theo yêu cầu Công văn số 2751/LĐTBXH-KHTC ngày 23/7/2020 của Bộ Lao 

động - TBXH. 

- Cập nhật dữ liệu tăng, giảm trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên chính 

sách Người có công, trong tháng 8 đã thực hiện chi trả vào phần mềm quản lý 

chi trả với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng cho hơn 44.000 đối tượng; thực hiện 

điều chỉnh tăng lương cho 02 công chức, tiếp nhận mới 01 công chức thuộc Văn 

phòng Sở vào phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội. 

- Thực hiện các phần hành kế toán tại văn phòng Sở. 

3.8. Lĩnh vực Văn phòng 

- Triển khai thực hiện phòng, chống Covid-19 trong toàn cơ quan, đơn vị 

trực thuộc theo chỉ đạo tại Công văn số 27-CV/BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trước diễn biến mới9. 

                                         
9 Công văn số 1748/SLĐTBXH-VP ngày 29/7/2020. 
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- Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Khối thi đua Hành chính tổng hợp - 

Văn hóa xã hội, triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm; đẩy mạnh phong trào thi 

đua yêu nước và tổng kết, khen thưởng thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy10. 

- Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lao động - 

TBXH (28/8/1945 - 28/8/2020). 

- Ban hành kế hoạch luân chuyển vị trí công tác đối với các chức danh lãnh 

đạo, quản lý11.  

- Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các 

đơn vị trực thuộc Sở năm 2020; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tự kiểm 

tra, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện đầu vào, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối 

với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng của Giám 

đốc Sở theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/202012; Chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc sắp xếp vị trí việc làm, số người làm việc gửi Giám đốc Sở phê 

duyệt13; Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy tại Trung tâm CTXH14. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc; Thực hiện quy 

trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ nghệ; thực hiện quy 

trình, đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm Hiệu 

trưởng Trường Trung cấp nghề; Hoàn thiện hồ sơ tinh giản biên chế theo Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP đối với đồng chí Phan Văn Thành gửi Sở Nội vụ thẩm 

định, trình UBND tỉnh; quyết định nghỉ hưu đối với 01 viên chức, quyết định 

nâng phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt khung đối với 02 công chức; Cử 

03 đồng chí tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí tham gia 

lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên - chuyên viên chính năm 

2020. 

- Chỉ đạo các Chi bộ hoàn thành đối khớp hồ sơ Đảng viên năm 2019. 

- Tham mưu xây dựng văn bản QPPL; thực hiện rà soát, đánh giá TTHC 

năm 2020, báo cáo UBND tỉnh; rà soát, tổng hợp các Ban chỉ đạo, tổ chức Hội 

có Lãnh đạo Sở là thành viên; phối hợp với bộ phận CNTT xây dựng dự thảo 

quy trình thực hiện xử lý công việc trên hệ thống phần mềm TD Office. 

- Rà soát, đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động - Thương 

binh và Xã hội cho 42 cá nhân nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành 

(28/8/1945 - 28/8/2020); các điển hình tiên tiến dự Hội nghị thi đua yêu nước 

toàn tỉnh lần thứ VII; các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng trong phong trào 

thi đua “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

- Ban hành văn bản số 1826/SLĐTBXH-VP ngày 06/8/2020 về việc chỉ 

đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020; tiếp tục phối hợp các 

                                         
10 Công văn số 1825/SLĐTBXH-VP ngày 06/8/2020. 
11 Kế hoạch số 350/KH-SLĐTBXH ngày 06/8/2020. 
12 Công văn số 1685/SLĐTBXH-VP ngày 22/7/2020. 
13 Công văn số 1648/SLĐTBXH-VP ngày 17/7/2020. 
14 Công văn số 1833/SLĐTBXH ngày 06/8/2020. 
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phòng rà soát, đánh giá thực hiện các đề án, chính sách, nghị quyết giai đoạn 

2016-2020. 

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Giám đốc, các Phó giám đốc tham gia 

120 cuộc họp và các hoạt động do cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

các sở, ngành chủ trì; chủ trì 17 cuộc họp.  

- Đôn đốc các địa phương chuẩn bị hồ sơ đề thẩm định các tiêu chí nông 

thôn mới đợt 2. 

II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2020 

Thực hiện tốt chương trình công tác, các chủ trương, chính sách, nghị quyết 

trên các lĩnh vực, trọng tâm là: (1) Tiếp tục giải quyết kịp thời, thực hiện tốt các 

chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; (2) 

Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện 

hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra theo Nghị quyết số 

42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; (3) Tổ chức thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của các huyện, thành phố, thị xã trình Tổ 

thẩm định cấp tỉnh phê duyệt chi trả hỗ trợ đợt 2; (4) Tổng hợp kết quả điều tra, 

thu thập, xử lý thông tin về thị trường lao động năm 2020; (5) Tổ chức Hội nghị 

giao ban sơ kết 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 về Giáo dục 

nghề nghiệp và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020 - 2021; (6) Kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu sau thanh tra, kiểm tra theo kết 

luận của Thanh tra Bộ Lao động - TBXH và các nhiệm vụ thường xuyên khác. 

1. Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid 19 

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực 

hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra theo Nghị quyết 

số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; Tổ chức thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 của các huyện, thành phố, thị xã trình Tổ thẩm 

định cấp tỉnh phê duyệt chi trả hỗ trợ đợt 2. 

 - Tiếp tục thực hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2020 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định các chính 

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và chỉ đạo của 

UBND tỉnh.  

 2. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

 2.1. Lĩnh vực Lao động - Việc Làm 

 - Tiếp tục tổng hợp kết quả điều tra, thu thập, xử lý thông tin về thị trường 

lao động năm 2020 (phần cung và phần cầu lao động) theo Thông tư số 

27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - TBXH và cập nhật các chỉ tiêu về 

xây dựng nông thôn mới. 
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- Tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn các chính sách pháp luật về lao 

động việc làm, ATVSLĐ và BHXH, tiền lương cho các doanh nghiệp, đơn vị, 

cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục tham mưu UBND 

tỉnh cho phép các đơn vị, doanh nghiệp đưa người lao động nước ngoài vào 

làm việc tại Hà Tĩnh. 

 2.2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

 - Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

năm 2020. 

- Tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối 

năm 2020 về Giáo dục nghề nghiệp và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020 - 

2021. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác 

tuyển sinh năm học 2020-2021; Chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học 

mới và triển khai các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước 

tình hình mới tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Chỉ đạo, giám sát công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 

56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh; Tổng kết công tác đào tạo 

nghề cho lao động nông theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Nghị quyết số 

56/2017/NQ-HĐND tỉnh (theo Kế hoạch của UBND tỉnh). 

- Đôn đốc các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai Kế hoạch 

231/KH-UBND ngày 26/06/2020 của UBND tỉnh về việc 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. 

- Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn. 

2.3. Lĩnh vực Người có công 

- Tiếp tục xây dựng Đề án duy tu nâng cấp hệ thống nghĩa trang liệt sĩ và 

các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBND 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc quản lý nhà nước, thực hiện chính sách 

đối với người có công trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công 

với cách mạng và thân nhân; thực hiện đúng, kịp thời hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến và hồ sơ nộp tại Sở; tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo Kết luận 

thanh tra số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; duyệt hồ sơ học sinh, sinh viên hưởng chính sách ưu đãi giáo 

dục, đào tạo; duyệt hồ sơ trang cấp dụng cụ chỉnh hình; triển khai các hoạt động 

điều dưỡng Người có công năm 2020; giải quyết kịp thời, thực hiện tốt các chủ 

trương, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân. 
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2.4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới 

* Về chính sách trợ giúp xã hội 

- Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời chi trả trợ 

cấp thường xuyên cho đối tượng tại cộng đồng. 

- Đôn đốc các Sở, ban, ngành đoàn thể, Hội Người cao tuổi, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 

07/7/2020 về phê duyệt Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 

năm 2020 với chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”. 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên công 

tác xã hội và tâm thần năm 2020 theo Quyết định 32/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

* Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực truyền thông, 

kiểm tra, giám sát, đánh giá rà soát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo tại cơ sở. 

- Tổng hợp, đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách 

tỉnh để thực hiện Nghị quyết 179/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Rà soát, tổng hợp đề xuất bổ sung các đối tượng thuộc diện hỗ trợ Covid-

19 các địa phương bị sót trong quá trình lập danh sách đề nghị UBND tỉnh phê 

duyệt. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các hoạt động 

truyền thông về giảm nghèo, nâng cao năng lực giảm nghèo tại địa phương. 

* Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật 

về trẻ em. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ trẻ em tại các 

địa phương. 

* Công tác bình đẳng giới 

- Hoàn thiện nội dung Tập san “Phụ nữ và phát triển” số 12/2020. 

- Tổ chức kiểm tra công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các 

sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các 

nội dung thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai 

đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 6410/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/7/2020. 

2.5. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 

- Tiếp tục đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố phòng kiện toàn Ban Chỉ 

đạo 138; thành lập đội kiểm tra liên ngành 178 phòng chống tệ nạn mại dâm; 

tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm có dấu 

hiệu hoạt động mại dâm; kiểm tra, hướng dẫn các mô hình hỗ trợ cho người bán 

dâm; chỉ đạo Trung tâm chữa bệnh-GDLĐXH tiếp nhận phân loại các đối tượng 
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theo quy định của Pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự tại Trung tâm trong dịp đại 

hội Đảng các cấp. 

- Xây dựng Kế hoạch đánh giá các mô hình phòng ngừa, trợ giúp người bán 

dâm; kế hoạch tập huấn cho các bộ làm công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh; kế 

hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán 

người giai đoạn 2016 - 2020. 

- Phối hợp với IOM và World Vision do tại Việt Nam tổ chức tập huấn cho 

huyện Nghi Xuân, Can Lộc theo yêu cầu của dự án.  

- Tập huấn phòng, chống mua bán người tại các huyện (Kỳ Anh, Hương 

Sơn, Hương Khê và huyện Vũ Quang). 

- Tổ chức tổng kết đánh giá mô hình phòng, chống mại dâm tại xã Kỳ 

Phong huyện Kỳ Anh, xã Cẩm Minh huyện Cẩm Xuyên và xã Xuân Thành 

huyện Nghi Xuân. 

- Tổ chức tham gia sinh hoạt chỉ đạo 3 mô hình câu lạc bộ cai nghiện ma 

túy tại xã Sơn Kim 1 huyện Hương Sơn, phường Bắc Hồng, phường Nam Hồng 

thị xã Hồng Lĩnh để tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng toàn tỉnh. 

2.6. Lĩnh vực Thanh tra 

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành một số quy định của pháp luật trong lĩnh 

vực dạy nghề cho lao động nông thôn theo hợp đồng đặt hàng của Sở Lao động -

TBXH theo Quyết định số 4404/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/6/2020 của Giám đốc 

Sở. 

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu sau 

thanh tra, kiểm tra theo Kết luận thanh tra số 124/KL-TTr của Thanh tra Bộ Lao 

động - TBXH về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ tháng theo quy định; tiếp nhận, 

phân loại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất, hỏi chế độ của 

công dân đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền. 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã 

có hiệu lực pháp luật. 

2.7. Lĩnh vực Kế hoạch tài chính 

- Chuẩn bị các điều kiện làm việc với Thanh tra tỉnh theo quyết định số 

3838/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Lao 

động - Người có công và Xã hội giai đoạn 2018-2019. 

- Thẩm định quyết toán sử dụng kinh phí NSTW; NSĐP của toàn ngành 

năm 2019 tại Sở Tài Chính. 

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền 

vững, CTMTQG trợ giúp xã hội, CTMTQG việc làm - DN; công tác đầu tư các 

đơn vị trực thuộc; Tổng hợp Báo cáo giám sát đầu tư. 

- Kiểm tra, đối chiếu, rà soát danh sách chi trả đối tượng NCC (01 huyện) 

thực hiện quản lý chi trả tại các huyện, thành phố, thị xã. 
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- Cập nhật dữ liệu tăng, giảm trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên vào 

phần mềm quản lý chi trả. Thực hiện các thủ tục BHXH công chức thuộc Văn 

phòng Sở theo đúng quy định. 

- Thực hiện các phần hành kế toán tại Văn phòng Sở. 

2.8. Lĩnh vực Văn phòng 

- Đôn đốc các hoạt động khối thi đua Hành chính tổng hợp - Văn hóa xã 

hội triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm; tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện 

kết luận của Giám đốc Sở về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. 

- Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở; Quyết định phê duyệt số người làm việc và mô tả công việc 

của từng VTVL các đơn vị trực thuộc. 

- Thực hiện chế độ báo cáo 9 tháng lĩnh vực Lao động - Người có công và 

xã hội; lĩnh vực CCHC, kiểm soát TTHC. 

- Tổ chức thẩm định, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đạt 

chuẩn sau sáp nhập. 

- Phối hợp, đôn đốc thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ khung của 

ngành năm 2020./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Lao động - TBXH;    Báo 

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;      cáo 

- Khối thi đua VHXH-HCTH; 

- Sở Kế hoạch- Đầu tư; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

Gửi bản điện tử 
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