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             Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2018 

              Kính gửi:  

    - Trưởng các phòng Sở; 

    - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc. 
 
                                 
 Trong thời qua, việc thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết 

định số 4545/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/02/2018 của Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội về ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

 Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng một số cán bộ công chức, viên 

chức, cá biệt có cả công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chưa đề cao trách 

nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; ý thức tổ chức kỷ luật chưa nghiêm; 

thậm chí có dấu hiệu vi phạm nội quy, quy chế cơ quan và quy định của pháp 

luật về sử dụng thời giờ làm việc như:  Làm việc riêng trong giờ hành chính, đi 

muộn, về sớm... chất lượng tham mưu và hiệu quả giải quyết công việc chưa đáp 

ứng yêu cầu; một số lĩnh vực văn bản tham mưu, xử lý chất lượng chưa cao; 

thiếu chủ động trong xử lý công việc được giao, giải quyết chậm so với thời gian 

quy định; việc xây dựng kế hoạch, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, chế độ 

hội nghị chưa nghiêm; việc đề xuất nghỉ phép không ghi rõ địa điểm, lý do nghỉ 

(theo quy định của Luật Lao động); đi công tác hoặc rời nhiệm Sở trong giờ làm 

việc mà không có giấy công lệnh hoặc công văn giao nhiệm vụ của người có 

thẩm quyền... tất cả những điều đó đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng 

công tác, uy tín, tác phong... của cán bộ, công chức, viên chức và của ngành Lao 

động Thương binh và Xã hội. 

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để các nội dung trên, Giám đốc Sở 

giao: 

1. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, Văn phòng Sở phối hợp Công đoàn Sở, 

Công đoàn cơ sở thành viên chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế nêu trên; 

thực hiện theo dõi, tổng hợp đầy đủ danh sách cán bộ, công chức, viên chức vi 



 

phạm nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; thiếu trách nhiệm trong tham mưu, thực 

thi công vụ, giải quyết chậm công việc được giao; chấp hành không nghiêm việc 

xây dựng kế hoạch công tác, chế độ thông tin, báo cáo, chế độ hội họp....thực 

hiện chế độ nghỉ ốm, nghỉ phép, đi công tác.... không đúng quy trình, quy định... 

báo cáo Giám đốc Sở, Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội theo quy định. 

2. Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phân 

công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong thẩm quyền quản lý theo 

hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với chuyên môn, phát huy tối 

đa năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp tổ chức 

thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, 

công chức, viên chức.  

3. Riêng tại cơ quan Sở LĐTBXH, giao Văn phòng phối hợp Công đoàn 

Sở, phòng KHTC hướng dẫn, theo dõi và thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về 

chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng... theo đúng Luật Lao động và Luật 

Bảo hiểm xã hội; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thống nhất 

mẫu giấy nghỉ phép (mẫu kèm theo). 

4. Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì phối hợp Văn phòng Sở rà soát chấm 

dứt ngay tình trạng chi sai quy định trong việc trả lương và các chế độ, chính 

sách khác đối với cán bộ, công chức nghỉ phép, nghỉ ốm... từ trước đến nay.  

5. Các đồng chí Lãnh đạo Sở nêu gương thực hiện, đồng thời theo lĩnh vực, 

đơn vị được phân công, thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt yêu cầu 

của Giám đốc Sở tại Văn bản này. 

Giám đốc Sở yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực 

hiện, nếu vi phạm sẽ phải chịu trách trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước 

pháp luật. Định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả về Giám đốc Sở (qua Văn phòng) 

để tổng hợp báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Sở. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Toàn thể CBCCCQ VP Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Trí Lạc 
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