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Kết luận giao ban ngày 03 tháng 10 năm 2022 

 
 

Ngày 03/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp 

giao ban để bàn và cho ý kiến về các nội dung trọng tâm. Tham dự có Giám 

đốc, các Phó Giám đốc; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở. 

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận về các nội dung, tập thể lãnh đạo Sở 

thống nhất như sau: 

 1. Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 lĩnh vực 

Lao động, người có công và Xã hội đã được tổng hợp và đánh giá trong báo cáo 

ngành (tại Báo cáo số 163/BC-SLĐTBXH ngày 29/9/2022 của Sở LĐTBXH).  

 2. Về việc cấp kinh phí ATLĐ:  

 Giao Phòng Lao động - Việc làm báo cáo tường trình lại toàn bộ diễn biến 

sự việc; đề xuất giải pháp khắc phục và thực hiện khắc phục. Báo cáo Giám đốc 

Sở trước ngày 06/10/2022. 

 3. Về đơn vị xuất khẩu lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật: Đồng ý 

đăng ký lịch làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giao đồng chí 

Đặng Văn Dũng - Phó GĐ trực tiếp chủ trì làm việc, phối hợp đồng chí Đinh 

Hữu Công - Phó GĐ chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan thực hiện.  

 - Giao Phòng Lao động - Việc làm báo cáo các nội dung cụ thể báo cáo 

UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 07/10/2022. 

 - Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Việc làm tiến 

hành thủ tục thanh tra theo quy định của pháp luật. 

 4. Về nội dung ban hành quyết định thanh tra, thành lập đoàn thanh tra 

trong thời gian qua: Đồng ý với đề xuất của Chánh Thanh tra Sở tổ chức cuộc 

họp, mời các thành phần có liên quan tham dự (mời UBKT Đảng ủy). 

 - Giao Chánh Thanh tra hoàn thiện lại báo cáo, nội dung nêu rõ quá trình 

tham mưu thực hiện ban hành Quyết định thanh tra, nội dung thanh tra đảm bảo 

theo quy định;  

 - Giao Văn phòng và bộ phận Pháp chế báo cáo đầy đủ nội dung theo 

chức năng, nhiệm vụ.  

 5. Về Dự thảo quy Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

phòng thuộc Sở: Đề nghị trưởng các phòng nghiên cứu kỹ, có ý kiến bằng văn 

bản gửi Văn phòng chậm nhất trong ngày 3/10/2022. Giao Văn phòng tổng hợp, 

tiếp thu chỉnh lý trình Giám đốc Sở trước ngày 06/10/2022. 

 6. Về tăng cường nhân sự:  
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 - Tăng cường nhân sự cho Phòng Người có công: Đồng ý tiếp tục điều 

động đồng chí Đoàn Thị Kỳ và điều động 01 viên chức tại Trung tâm CTXH-Quỹ 

trẻ em và DN cho NKT hỗ trợ, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của 

Phòng Người có công. 

 - Tăng cường nhân sự cho Phòng Lao động - Việc làm: 02 viên chức tại 

Trung tâm DVVL Hà Tĩnh. 

 - Giao Phòng Người có công và Phòng Lao động - Việc làm phối hợp Văn 

phòng rà soát, lựa chọn để điều động viên chức đang công tác tại đơn vị trực 

thuộc về thực hiện nhiệm vụ, thời gian điều động 3 tháng. 

 7. Về công tác giám sát tuyển dụng viên chức: 

 Giao Văn phòng báo cáo xây dựng kế hoạch chỉ đạo, giám sát công tác 

tuyển dụng viên chức, trình đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc.  

 8. Về luân chuyển và tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ làm công tác kế toán tại 

các đơn vị trực thuộc:  

 Giao Văn phòng rà soát vị trí kế toán trong toàn ngành, xây dựng kế 

hoạch, chuẩn bị nội dung xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, 

BCH để thống nhất trong công tác chỉ đạo thực hiện.  

 9. Kiện toàn tổ chức bộ máy tại Trường Trung cấp nghề. 

 Giao Văn phòng rà soát vị trí, quy hoạch, chuẩn bị nội dung xin ý kiến 

chủ trương Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH để thống nhất trong 

công tác chỉ đạo thực hiện.  

 10. Công tác sửa chữa, mua sắm tài sản thiết bị: 

 Giao Văn phòng phối hợp phòng KHTC, Công đoàn kiểm tra rà soát đề 

xuất phương án khắc phục sửa chữa phòng làm việc, cổng cơ quan đảm bảo an 

ninh, an toàn hồ sơ và điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, người lao động. 

 11. Về hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Thị Nhung sau khi qua đời: 

 Giao Công đoàn, Văn phòng nghiên cứu chế độ, chính sách để thanh toán 

chi phí tang lễ và có biện pháp hỗ trợ 02 người con còn nhỏ của đồng chí 

Nhung. Tổ chức thăm hỏi gia đình, cảm ơn chính quyền địa phương, tổ dân phố 

sau khi hoàn thành việc tổ chức tang lễ. 

 Trên đây là Kết luận giao ban ngày 03 tháng 10 năm 2022, các Phó Giám 

đốc theo lĩnh vực phân công phụ trách chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên 

kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Giao Trưởng các phòng thuộc Sở tổ chức thực 

hiện; Văn phòng Sở tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Giám đốc./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, Các đ/c PGĐ; 

- Trưởng các phòng Sở; 

- TTDVVL; TTCTXH; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 
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