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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

 Số: 166/TB-SLĐTBXH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở  tại cuộc họp 

 Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở phiên tháng 6/2022 
            

  Ngày 16/6/2022, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở phiên tháng 6/2022 để biểu quyết thông 

qua các nội dung một số nội dung trọng tâm. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến 

phát biểu của các đại biểu dự họp, Giám đốc Sở kết luận như sau: 

1. Tiếp tục quan tâm thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, lao 

động để định hướng dư luận theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; 

quán triệt đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các Cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả sinh hoạt chuyên đề 

học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận 29 

của Tỉnh ủy; tập trung đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm 

đơn vị, chi bộ. 

 2. Rà soát, kiện toàn kịp thời Cấp ủy Chi bộ Văn phòng, cấp ủy Chi bộ 

Chính sách xã hội. 

 3. Nghiên cứu tham mưu chuyển đổi sinh hoạt của Chi bộ Trường Trung 

cấp Kỷ nghệ trực thuộc Đảng bộ TX Hồng Lĩnh về sinh hoạt tại Đảng bộ Sở Lao 

động TB&XH để thống nhất về mặt chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý. 

 4. Phòng Người có công chủ trì, phối hợp phòng KHTC, văn phòng tập 

trung tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). 

 5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về chuyển đổi số, CCHC, kiểm soát TTHC, 

pháp chế, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy,… và tăng cường kỷ cương, kỷ luật 

hành chính, thực thi công vụ. Đặc biệt là việc xây dựng quy trình nội bộ, TTHC 

theo chỉ đạo tại Văn bản số 1171/SLĐTBXH-VP ngày 09/6/2022. 

 6. Về chương trình khung nhiệm vụ, tích hợp các Nghị quyết theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh, do đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ 

đạo, chịu trách nhiệm về nội dung, đôn đốc các phòng thực hiện. Phòng KHTC 

chủ trì tham mưu tổng hợp tiếp thu, sửa đổi bổ sung giải trình các ý kiến của các 

Ban, Sở ngành, trình đúng hạn theo quy định tại Chương trình khung số 14 của 

UBND tỉnh. 

 7. Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ: 
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 7.1. Cử đồng chí Hoàng Thị Duyên – Chuyên viên phòng Trẻ em – 

Phòng, chống TNXH sang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh thay đồng chí Lê Đình Sơn – Phó Chánh Văn phòng Sở. 

 7.2. Đồng ý chủ trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo phòng tại các đơn vị 

trực thuộc, cụ thể:  

 - Bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng Tổ chức – hành chính – Tổng hợp thuộc 

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục - Lao động xã hội; 01 Phó trưởng phòng Tư 

vấn, Giới thiệu việc làm - Thông tin thị trường lao động thuộc Trung tâm Dịch 

vụ việc làm từ nguồn nhân sự tại chỗ và trong danh sách quy hoạch như đề xuất 

của các đơn vị.  

 - Bổ nhiệm Viên chức Trung tâm DVVL làm nhiệm vụ phụ trách kế toán 

của Trung tâm. Giao Văn phòng, Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp Trung tâm 

DVVL thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình theo quy định. 

 7.3. Thực hiện điều động đồng chí Lê Đình Sơn – Phó Chánh Văn phòng 

Sở về thực hiện nhiệm vụ tại Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 7.4. Đồng ý để Trung Tâm DVVL làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao 

động làm việc của viên chức Lương Lê Tuấn Anh (tuyển dụng vào biên chế tại 

Trung tâm năm 2020) theo nguyện vọng cá nhân.  

 7.5. Đối với việc Hợp đồng lao động theo Nghị định 68 tại Trung CTXH- 

GDNN cho NKT theo đề xuất tại tờ trình số 205/TTCTXH ngày 11/5/2022: Yêu 

cầu đơn vị rà soát số lượng người làm việc, đối chiếu quy định và tình hình thực 

tiễn, báo cáo Giám đốc để thực hiện có hiệu quả việc sử dụng lao động hợp đồng 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

 7.6. Giao Văn phòng rà soát, thực hiện quy trình bổ sung kịp thời 01 đồng 

chí Phó Giám đốc Trung CTXH- GDNN cho NKT, 01 đồng chí Phó Giám đốc 

Trung tâm DVVL. 

 7.7. Về tuyển dụng viên chức năm 2022: Sở Nội vụ có Văn bản số 

1085/SNV-CCVC ngày 14/6/2022 về việc đề xuất chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng 

viên chức Sở Lao động TB&XH năm 2022 sau khi xem xét, Chủ tịch UBND 

tỉnh thống nhất chủ trương để Sở Lao động TB&XH tuyển dụng 40 chỉ tiêu/72 

chỉ tiêu biên chế VC còn thiếu tại các đơn vị trực thuộc..  Thống nhất tuyển 

dụng của các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ việc làm: 10 chỉ tiêu - Trường Trung 

cấp nghề Hà Tĩnh: 26 chỉ tiêu - Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã 

hội: 04 chỉ tiêu. Giao Văn phòng tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các đơn vị xây 

dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết 

định.  

 8. Theo phân công nhiệm vụ, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Lãnh 

đạo Sở chủ động triển khai, tổ chức thực thực hiện nhưng lưu ý thường xuyên 
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đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả; xử lý ngay những tồn tại, khó 

khăn vướng mắc, tuyệt đối không để tồn đọng, sót việc. 

 Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tại cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở ngày 16/6/2022; yêu cầu 

Chánh Văn phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các đồng chí có liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Sở; 

- Các PGĐ Sở (chỉ đạo); 

- Các phòng Sở, đơn vị TT (thực hiện);  

- Website (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP; 

Gửi bản điện tử. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Trí Lạc 
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