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I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021 

1. Việc làm-An toàn Lao động 

- Ban hành Quyết định hỗ trợ 03 người lao động chấm dứt hợp đồng gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 

- Ban hành 03 văn bản chấp thuận 15 vị trí làm việc cho lao động người 

nước ngoài. Cấp 07 giấy phép lao động cho người nước ngoài.  

- Phối  hợp với Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh sản xuất và phát sóng 01 

chuyên đề tuyên truyền phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kết hợp 

với phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh giám sát các đơn vị dịch vụ huấn 

luyện tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu 

đề xuất hỗ trợ huấn luyện từ nguồn chi phí bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

 Tính đến ngày 15/10/2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm: 8.250 lao động, 

trong đó: Việc làm trong tỉnh: 4.458 lao động; việc làm ngoài tỉnh: 3.046 lao 

động; việc làm ngoài nước: 746 lượt lao động (trong đó xuất khẩu lao động: 

660 lao động), chia theo các thị trường: Đài Loan: 316 lao động, Hàn Quốc: 15 

lao động, Nhật Bản: 316 lao động, khác: 07 lao động.  

2. Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP 

ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Công văn chỉ đạo đưa công dân Quảng 

Trị có hoàn cảnh khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam về 

quê đợt 3; Quyết định thành lập đoàn công tác đặc biệt đưa công dân Quảng Trị 

có hoàn cảnh khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam về quê. 

Tổng hợp danh sách, thông báo cho người dân Quảng Trị lưu trú tại Thành phố 

Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố ở miền Nam gặp khó khăn có nhu cầu về 

quê. Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan đưa 450 công dân Quảng Trị có 

hoàn cảnh khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam về quê an 

toàn, chu đáo. 

- Báo cáo công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong việc triển khai phòng, 

chống dịch COVID-19; tham gia dự thảo Nghị định về chính sách đối với lao 
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động dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Tiếp và trả lời 32 trường hợp hỏi về việc chấm dứt hợp đồng lao động, 

chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ tiền lương, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nội 

quy lao động. 

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động xây dựng thang lương, bảng 

lương, xây dựng, đăng ký nội quy lao động và thương lượng, ký kết thỏa ước lao 

động tập thể; tiếp nhận đăng ký 02 nội quy lao động; 01 thỏa ước lao động tập 

thể. 

- Đôn đốc các cơ quan và các địa phương thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-

CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các công văn: Công văn số 

1830/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ ngày 01/9/2021 về việc đề nghị cử người và cập 

nhật số liệu báo cáo kết quả thực hiện NQ số 68/NQ-CP và QĐ 23/2021/QĐ-

TTg; Công văn số 1877/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ ngày 09/9/2021 về việc đề 

nghị triển khai chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-

19 (F0) và cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1); Công văn số 

1978/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ ngày 20/9/2021 về việc tổ chức thực hiện kịp 

thời các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP. 

Kết quả thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và 

người dân đến ngày 19/10/2021: 

- Số người lao động được hỗ trợ: 27.963 người, kinh phí:5.396,6 triệu 

đồng. 

- Số đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ: 1.556 đơn vị, kinh phí: 1.572 

triệu đồng. 

- Số người dân được hỗ trợ: 301 người, kinh phí: 381,4 triệu đồng. 

Tổng cộng số người lao động, người sử dụng lao động và người dân được 

hỗ trợ: 29.820 người 

Tổng kinh phí đã hỗ trợ (bao gồm hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, 

tử tuất và hỗ trợ vay vốn mà doanh nghiệp phải hoàn đóng, hoàn trả): 7.350 triệu 

đồng. 

 3. Giáo dục nghề nghiệp 

 - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 

29/9/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn Đợt 2, 

năm 2021(nguồn vốn Ngân sách Trung ương); hướng dẫn các địa phương, đơn 

vị triển khai thực hiện. 

- Tổ chức lấy ý kiến các Sở ngành liên quan, các địa phương về Đề án đào 

tạo nghề phục vụ cho các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025; tổng hợp ý kiến góp ý, 

điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh. 

- Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai 

thực hiện các nội dung tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
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người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị xây dựng định mức 

kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ 

sơ cấp và dưới 03 tháng; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp toàn quốc theo hình thức trực tuyến. 

- Triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhà giáo theo hình thức trực 

tuyến; thẩm định, thông báo các điều kiện đảm bảo hoạt động các lớp đào tạo 

nghề của các địa phương, đơn vị.  

- Triển khai kế hoạch kiểm tra các hoạt động giáo dục năm 2021. 

* Kết quả tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp tính đến 15/10/2021: 6.965 

người. Trong đó: Trình độ cao đẳng 99 người, trung cấp 349 người; trình độ sơ 

cấp và đào tạo thường xuyên 6.517 người. 

4. Thương binh - Liệt sỹ và Người có công 

- Ban hành 09 Quyết định điều chỉnh chế độ điều dưỡng trả cho đối tượng 

người có công và thân nhân năm 2021 vì lý do dịch bệnh Covid-19 không đi 

điều dưỡng tập trung được với số lượng: 1.013 người; bổ sung đối tượng được 

hưởng chế độ điều dưỡng tại nhà 84 người, tổng số tiền trên 1.200 triệu đồng. 

- Phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các công trình ghi công 

liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề xuất UBND TP Hải Phòng hỗ 

trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ đã xuống cấp, 

hư hỏng. 

- Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, công khai, minh bạch chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng. Đã tập trung thụ lý và giải quyết giải quyết 98 hồ 

sơ người có công với cách mạng, trong đó hưởng trợ cấp hàng tháng có 06 hồ 

sơ, trợ cấp một lần 78 hồ sơ, hồ sơ khác 14 hồ sơ; trả lời 01 đơn thư liên quan 

đến chế độ chính sách người có công và thân nhân người có công. 

5. Giảm nghèo bền vững 

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tốt nội dung Kế 

hoạch của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.  

- Tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Đề án “Vận động nguồn 

lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo và sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người 

có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025”. 

- Xây dựng, trình UBND tỉnh về Kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.  

6. Bảo trợ xã hội 

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ 741,285 tấn gạo của Chính 

phủ hỗ trợ cho 10.126 hộ (49.419 khẩu) người dân gặp hoàn cảnh khó khăn 

trong thời gian giãn cách xã hội. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương tổ chức 
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thực hiện tốt công tác hỗ trợ gạo cho người dân, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng 

và định mức quy định.  

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện kịp thời các chế độ 

trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tính đến ngày 10/10/2021, toàn 

tỉnh có 43.582 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.  

- Tham gia phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội-Bộ Lao động-TB&XH để tổ 

chức khảo sát trên 300 phiếu đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật 

về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn Phòng Lao động-TB&XH huyện Hải Lăng về tự giám sát, 

kiểm tra công tác bảo trợ xã hội và báo cáo kết quả về Sở Lao động- TB&XH.  

7. Phòng chống tệ nạn xã hội 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng đang cai nghiện ma túy 

tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh. 

- Xây dựng các báo cáo về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội báo cáo 

Ban chỉ đạo 138 tỉnh theo quy định. 

8. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới  

- Tham mưu UBND tỉnh: Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Kế hoạch triển khai 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2021; Công văn triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em 

mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo Cục Trẻ em về đánh giá kết quả hoạt động bảo vệ trẻ em bị ảnh 

hưởng thiên tai năm 2020; Báo cáo Tết Trung thu. 

- Phối hợp với tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và các địa phương 

tổ chức Diễn đàn lấy ý kiến trẻ em năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với chủ 

đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, 

dịch bệnh” đảm bảo cho trẻ em được tham gia giao lưu, trao đổi thảo luận và 

bày tỏ ý kiến, thực hiện quyền tham gia về các vấn đề của trẻ em; tổng hợp 

khuyến nghị của trẻ em và gửi đến các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các 

đơn vị, địa phương. 

- Phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam trao tặng 200 suất 

quà Trung thu trị giá gần 200 triệu đồng cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn đang cách ly y tế tập trung tại các điểm cách ly trên địa bàn 

tỉnh và các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, trường khuyết 

tật, trẻ em tại một số trường, xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên 

đại bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Báo Quảng Trị xây dựng nội dung bài viết về Diễn đàn trẻ 

em năm 2021 với chủ đề: Lắng nghe để hiểu trẻ; Phối hợp với Đài Phát thanh- 

truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự “Ghi nhận về công tác Bình đẳng giới của 

tỉnh Quảng Trị”.   
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9. Thanh tra 

- Xử lý 01 đơn kiến nghị phản ánh của nhân dân xã Trung sơn đối với ông 

Nguyễn Văn Chúng và Trần Hữu Lạc về hưởng chính sách Người có công;  01 

đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thế Tùng, trú tại thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh 

về chính sách Người có công. 

- Tham mưu Tổ công tác 1439 xử lý, xác minh về giải quyết kiến nghị của 

04 ông: Hoàng Văn Lô, Lê Văn Kéc, Nguyễn Thưởng, Nguyễn Luận. 

- Thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của 31 người lao động tại Công ty cổ 

phần may Quảng Trị. 

10. Công tác khác 

- Tham mưu trình UBND tỉnh: Công bố danh mục thủ tục hành chính tại 

Quyết định số 2962/QĐ-UBDN ngày 11/10/2021 về công bố danh mục thủ tục 

hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành 

chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội; dự thảo kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng 

văn hóa-Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí 

việc làm của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 đảm bảo theo Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Báo cáo UBND tỉnh: Công tác kiểm điểm điều hành năm 2021; chương 

trình công tác trọng tâm và thực hiện các thông báo của UBND tỉnh quý 

III/2021; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh 

khóa VIII. Phối hợp các Sở, ngành thực hiện các báo cáo: Tình hình triển khai 

chương trình hành động 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy; biên chế, số 

người làm việc của Sở và các đơn vị trực thuộc; chức danh công chức hành 

chính và Kế hoạch biên chế hành chính năm 2022. 

- Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở; hướng dẫn rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; 

hướng dẫn và thực hiện ký hợp đồng lao động để điều chỉnh nâng bậc, nâng 

lương đối với lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Sở và các đơn vị 

trực thuộc Sở; hướng dẫn và triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai 

đoạn 2022-2025 đối với các đơn vị trực thuộc Sở; hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm 

ngạch Kế toán theo quy định mới đối với 01 viên chức; giám sát, theo dõi và 

kiểm phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại đối với 02 viên chức lãnh đạo, quản lý tại 

Trung tâm Dịch vụ việc làm; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 

đối với công chức, viên chức thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; phân cấp 

trong tuyển dụng viên chức năm 2021 đối với các đơn vị trực thuộc Sở; đồng ý 

chủ trương bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại BQL Nghĩa trang và 

đón tiếp thân nhân liệt sỹ 

- Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ 

máy, kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản theo dõi thi hành pháp luật; chuẩn bị 

nội dung, hồ sơ làm việc với Thanh tra tỉnh về công tác tổ chức cán bộ. 
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- Tiến hành rà soát thủ tục hành chính, đề xuất phương án phân cấp theo 

Văn bản số 1104/TTG-KSTT ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn 

bản số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản 

số 4633/UBND-KSTTHC ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 

hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ 

tục hành chính, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; xây dựng quy trình nội bộ theo 

danh mục thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định 

2962/QĐ-UBDN ngày 11/10/2021, gửi UBND cấp huyện lấy ý kiến trước khi 

trình UBND tỉnh ban hành. 

- Bảo vệ dự toán NSTW thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 

2022 với Bộ Lao động-TB&XH; dự toán ngân sách địa phương năm 2022 với 

Sở Tài chính. 

 - Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập hồ sơ về công tác nâng cấp, sửa 

chữa, mua sắm năm 2022 trình cấp thẩm quyền phê duyệt để Sở Tài chính bố trí 

kinh phí trong năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 

29/7/2021 quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

dưỡng, sửa chữa tài sản. 

 - Làm việc với Sở Tài chính, Sở Xây dựng để thống nhất hoàn thiện hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công, dự toán về Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Sở Lao động-TB 

&XH trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.  

- Phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh, đơn vị thi công, đơn vị thiết kế 

điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục của Công trình nâng cấp Nhà trưng bày 

hiện vật gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật; phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Công trình: Điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ 

Đường 9 gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt; Tổ chức đấu 

thầu, lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công công trình trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

- Từ ngày 18/9/2021 đến ngày 18/10/2021, bộ phận một cửa đã tiếp nhận 

mới 131 hồ sơ, đã giải quyết 76 hồ sơ, trong đó 76 hồ sơ trước thời hạn; đang xử 

lý 55 hồ sơ chưa đến hạn.  

 II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 11 NĂM 2021 

1. Việc làm và An toàn lao động 

- Tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo Chương trình hỗ trợ giải quyết việc 

làm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục ban hành Quyết định hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng  

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 

thất nghiệp (thực hiện theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg). 

- Tổ chức các hội nghị phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao 

động; Tổ chức 02 tập huấn cho cán bộ cơ sở về nội dung quản lý bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thanh, kiểm tra công tác an 

toàn, vệ sinh lao động tại 04 đơn vị, doanh nghiêp; phối hợp với Bảo hiểm xã 
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hội tỉnh giám sát các đơn vị dịch vụ huấn luyện tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ 

cho các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đề xuất hỗ trợ huấn luyện từ nguồn chi 

phí bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát về lĩnh vực việc làm. 

2. Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội 

- Tiếp tục đôn đốc các cơ quan và các địa phương thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn pháp luật lao động. 

- Hướng dẫn ký kết hợp đồng lao động; xây dựng nội quy lao động; 

thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; xây dựng thang lương, bảng 

lương; 

- Tiếp, trả lời và giải quyết các đơn thư về hợp đồng lao động, chế độ bảo 

hiểm xã hội, chế độ tiền lương, định mức lao động, ký kết thỏa ước lao động tập 

thể, nội quy lao động. 

3. Giáo dục nghề nghiệp 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

tuyển sinh, công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông, liên 

thông đào tạo; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các lớp đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và các lớp đào 

tạo nghề nguồn ngân sách địa phương đã bố trí; công tác đào tạo phải đảm bảo 

đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ sở GDNN triển khai thực hiện nội 

dung hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Hoàn thành xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí  đào 

tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn; tham 

mưu trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị tham gia có hiệu quả 

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 theo hình thức 

trực tuyến; tiếp tục triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhà giáo theo hình 

thức trực tuyến. 

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2022. 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra các hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp năm 2021. 

4. Thương binh-Liệt sỹ và Người có công 

- Hoàn chỉnh dự thảo lấy ý kiến các ngành liên quan về Quy chế quản lý 

các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành. 

- Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tiền công đức tại 02 Nghĩa trang 

liệt sỹ Trường Sơn và Đường 9. 

- Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ tồn đọng (đợt 2) theo Quyết định 408/QĐ-

BLĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ Lao động -TB&XH về việc ban hành Quy 

trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công; tham mưu 

UBND tỉnh ban hành văn bản trình Bộ Lao động -TB&XH xem xét, thẩm định. 
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- Kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng 

tại các địa phương trong tỉnh. 

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ người có công, thân nhân người có công 

với cách mạng đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, đúng đối 

tượng, đúng chế độ chính sách. 

5. Giảm nghèo bền vững 

- Tổng hợp, báo cáo sơ bộ về kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động: Truyền thông 

giảm nghèo; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các 

cấp (theo hướng dẫn của Bộ Lao động- TB&XH).  

- Triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách mới về 

lĩnh vực giảm nghèo bền vững (theo hướng dẫn của Bộ Lao động- TB&XH).  

6. Bảo trợ xã hội 

- Theo dõi, nắm tình hình đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh để kịp 

thời tham mưu UBND tỉnh các phương án hỗ trợ cho người dân gặp hoàn cảnh 

khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai. 

- Triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách mới về 

lĩnh vực bảo trợ xã hội (theo hướng dẫn của Bộ Lao động- TB&XH).  

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo trợ xã hội tại Phòng 

Lao động - TB&XH huyện Triệu Phong. 

 7. Phòng chống tệ nạn xã hội 

- Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận đối tượng nghiện ma túy 

vào cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh. 

- Triển khai thực hiện các chính sách mới về công tác phòng, chống tệ nạn xã 

hội (theo hướng dẫn của Bộ Lao động- TB&XH). 

8. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới  

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực triển khai Tháng hành 

động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 

2021. Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 thông qua các hoạt động: Tổ chức hoạt 

động phát thanh lưu động tại các xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thị xã, 

thành phố trên toàn tỉnh; treo băng rôn khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích tuyên truyền 

về chủ đề Tháng hành động; xây dựng sân chơi cho trẻ em tại các đơn vị, địa 

phương. 

- Phối hợp với Báo Quảng Trị xây dựng nội dung bài viết về Tháng hành 

động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 

2021 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho 

phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở 

giới”. 

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tỉnh tổ chức khám lọc bệnh cho trẻ em 

khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (phụ thuộc tình hình dịch 

bệnh Covid-19). 
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9. Thanh tra 

- Tiếp tục xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022. 

- Tiếp tục xử lý 20 hồ sơ liệt sĩ tồn đọng. 

10. Công tác khác 

 - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Lao động, người có công và Xã 

hội năm 2021; kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong 

giải quyết thủ tục hành chính; báo cáo chỉ số cải cách hành chính của Sở; chấm 

điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021; báo cáo định kỳ về công tác theo 

dõi thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ số tuân thủ pháp luật B1, 

kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL; chỉ số PCI; nông thôn mới… 

- Hướng dẫn lập hồ sơ, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập thể 

phòng và CBCC của Sở; hướng dẫn xét thi đua khen thưởng cấp cơ sở; triển 

khai lập hồ sơ công nhận sáng kiến cấp cơ sở. 

- Trình UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ theo danh mục thủ tục hành 

chính đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định 2962/QĐ-UBDN ngày 

11/10/2021. 

- Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở. Thẩm định Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2025 của các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tổ chức triển khai, nghiệm thu giai đoạn, giải ngân kinh phí các Công 

trình do Sở làm chủ đầu tư: Nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật, Điều chỉnh thông 

tin trên bia mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9. 

 - Tiếp nhận hồ sơ công tác nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sỹ năm 2021 của 

các huyện thị, kiểm tra và cấp kinh phí cho các đơn vị thực hiện. 

 - Hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt 

sỹ, nhà bia ghi danh liệt sỹ năm 2022 để trình Cục Người có công, Vụ Kế hoạch 

Tài chính để giao dự toán năm 2022. 

- Rà soát, điều chỉnh dự toán, giao dự toán đối với kinh phí NSĐP, CTMT 

và kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Bộ Lao động-TB&XH;                                                       

- BTV Tỉnh ủy; T.T HĐND tỉnh;      

- UBND tỉnh;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê tỉnh;                   

- GĐ, các PGĐ Sở;   

- Các phòng thuộc Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC  

       

 

 

 

 

Lê Nguyên Hồng 
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