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BÁO CÁO  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 1525/SNV-TCBC ngày 07/11/2022 của Sở Nội vụ 

về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và đề xuất, 

đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

báo cáo kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh 

phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, Sở đã xây dựng và ban hành các kế hoạch chi tiết thực hiện từng 

nhiệm vụ để đảm bảo thời gian, tiến độ theo yêu cầu 1. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Nhiệm vụ 1: Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 14/KH-

SLĐTBXH ngày 18/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Giảm 

nghèo bền vững năm 2022, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, với 04 

nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, kết quả đạt được như sau: 

 Sở đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch của 

UBND tỉnh thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2022; Hướng dẫn UBND 

các huyện, thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch giảm nghèo và dự kiến giảm 

số hộ nghèo cụ thể trên từng địa bàn; tham mưu UBND tỉnh xây dựng nghị 

quyết của HĐND hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, dự án, Chương trình mục tiêu Quốc 

gia giảm nghèo bền vững được ngân sách Trung ương bố trí vốn năm 2022.Tập 

                                                           
1 Kế hoạch số 14/KH-SLĐTBXH ngày 18/2/2022 triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực 

Giảm nghèo bền vững năm 2022; Kế hoạch số 15/KH-SLĐTBXH ngày 18/02/2022 thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2022 về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành(DDCI); Kế 

hoạch số 17/KH-SLĐTBXH ngày 18/02/2022 hoàn thiện các hạng mục xây dựng, kết nối đồng bộ các 

công trình, đưa khu C của Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh vào hoạt động hiệu quả. 
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trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng tại địa bàn các huyện nghèo và 

một số xã có tỷ lệ hộ nghèo cao thuộc các huyện khác để tăng khả năng tiếp cận 

với các nhu cầu xã hội cơ bản. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo 

nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của 

người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, 

tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, 

của cộng đồng để thoát nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các 

cấp, phát huy quyền giám sát của người dân ở các vùng hưởng lợi chương trình, 

dự án. Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo. 

Tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức và làm các thủ tục 

cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các huyện 

nghèo để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tiếp tục tham mưu triển khai 

thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3 thuộc dự án 4, Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững liên quan đến hỗ trợ người lao động ở huyện nghèo đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ việc làm bền vững. 

Thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, dự kiến đến 

cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 3% số hộ nghèo so với năm 

2021, xuống còn 9,20% tương đương giảm 5.785 hộ nghèo, ước đạt 100% kế 

hoạch đề ra. 

 (Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ) 

2. Nhiệm vụ 2: Hoàn thiện các hạng mục xây dựng, kết nối đồng bộ 

các công trình, đưa khu C của Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh vào hoạt động 

hiệu quả. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-

SLĐTBXH ngày 18/02/2022 về hoàn thiện các hạng mục xây dựng, kết nối 

đồng bộ các công trình, đưa khu C của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh vào hoạt 

động hiệu quả, kết quả: 

Dự án nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy 

tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng và được UBND tỉnh 

phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 08/8/2022. 

Đối với công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và cải tạo 

hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn đã hoàn 

thành và được Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu, đã chấp 

thuận kết quả nghiệm thu tại Thông báo số 232/TB-SXD ngày 07/10/2022. 

Đến nay các hạng mục tại Khu c cơ bản đáp ứng được yêu cầu, ngày 

13/6/2022, đã đưa 165 học viên từ khu B sang ở và điều trị tại Khu C. Cơ sở Cai 

nghiện ma túy tỉnh đang tổ chức hoạt động, sử dụng cả 3 khu A, B, C, không 

còn tình trạng bỏ trống, gây lãng phí tài sản công (tổng số học viên tại Cơ sở là 

349, trong đó Khu B đang quản lý là 184 học viên, khu C là 165 học viên). 

(Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ) 
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3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai các giải pháp 

để nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) 

năm 2022. 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ kết 

quả xếp hạng chỉ số DDCI của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 

2021. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch số 15/KH-

SLĐTBXH ngày 18/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về 

nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI). 

Nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và 

thực hiện toàn diện trong tất cả các nội dung nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao, 

hoàn thành tốt việc tăng thứ bậc xếp hạng chỉ số DDCI của Sở trong năm 2022, 

Sở đã ban hành Quyết định số 2829/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/5/2022 về việc 

thành lập tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành 

(DDCI) của Sở Lao động - Thương binh và xã hội, đồng thời Tổ công tác cũng 

đã ban hành Thông báo số 50/TB-TCT ngày 16/5/2022 về phân công nhiệm vụ 

thành viên tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành 

(DDCI) của Sở Lao động - Thương binh và xã hội. 

- Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” 

Sở đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Niêm yết công khai 

thủ tục hành chính, quy trình thực hiện cơ chế một cửa trên Trang thông tin điện 

tử.  

Bên cạnh việc đẩy mạnh việc minh bạch và tiếp cận thông tin trên hệ 

thống Trang Thông tin điện tử của Sở, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân còn 

có thể tiếp cận các chính sách, chế độ đãi ngộ, giải đáp các vấn đề vướng mắc 

qua các Hội nghị “Giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm năm 2022” , Ngày 

hội “Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm” từ đó việc tiếp 

cận thông tin đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được 

thuận lợi và mở rộng hơn về quy mô và hình thức. 

- Chỉ số “Chi phí thời gian” 

Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với 

quy định. Giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, rút ngắn tối đa thời 

gian thực hiện đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Theo kế 

hoạch đã đề ra Sở đã có báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải 

quyết thủ tục hành chính năm 20222 và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 

Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 

                                                           
2 Báo cáo số 113/BC-SLĐTBXH ngày 28/4/2022 
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lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Lạng Sơn3.  

Tổng số thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết: 02 thủ tục hành 

chính cấp xã; tổng thời gian cắt giảm: 19/32 ngày, tỷ lệ cắt giảm 59,38%. 

Đối với các thủ tục hành chính rà soát về thủ tục hành chính, Sở đã tiến 

hành rà soát và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với thủ tục: “Xếp 

hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố làm chủ sở hữu (Hạng tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II, 

và hạng II)”. 

Phối hợp với các ngành và Thanh tra tỉnh xử lý chồng chéo đảm bảo 

không tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/1 năm (trừ trường 

hợp thanh tra đột xuất khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc 

theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền). Quá trình tiến hành thanh tra không sách 

nhiễu, gây phiền hà và làm ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.  

- Chỉ số “Chi phí không chính thức” 

Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử 

dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan. Sở thường 

xuyên thực hiện kiểm tra đột xuất đối với 08 phòng và tương đương thuộc Sở, 

các đơn vị trực thuộc, trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn, qua kiểm tra cơ bản 

công chức các phòng đều thực hiện tốt quy chế làm việc, chấp hành kỷ luật kỷ 

cương hành chính. 

Sở thường xuyên phối hợp với Thanh tra tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tạo 

kênh thông tin phản hồi thường xuyên về các hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu để 

đảm bảo quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp và đơn vị tố cáo, khiếu nại. 

Thanh tra Sở đã tham mưu thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên 

quan, thường xuyên trao đổi, thông tin về các hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu để 

đảm bảo quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp và đơn vị tố cáo, khiếu nại. Đến 

thời điểm báo cáo không phát hiện có hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu đối với 

doanh nghiệp.  

- Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” 

Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản có liên quan đến các doanh nghiệp 

tham gia lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để chủ động nắm thông tin và thực hiện 

theo quy định của pháp luật. Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH ngày 

30/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố 

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

tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay Sở đã 

xây dựng hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành gồm 17 TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

                                                           
3 Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 07/5/2022 
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- Chỉ số  “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” 

Sở đã triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền về pháp luật lao 

động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm nâng 

cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chấp hành pháp luật của các đối 

tượng trên địa bàn: Treo băng zôn tuyên truyền về Tháng hành động An toàn, vệ 

sinh lao động năm 2022; Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ 

sinh lao động theo đúng quy định4. Công tác tiếp nhận, xử lý vướng mắc về 

chính sách pháp luật lao động luôn được quan tâm thực hiện bằng nhiều phương 

pháp: trực tiếp, qua điện thoại, văn bản, hội nghị tập huấn. 

Tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh - giới thiệu việc làm, 

qua việc đó đã hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận với 

người lao động để quảng bá, thông tin về doanh nghiệp và tuyển lao động. 

- Chỉ số “Thiết chế pháp lý” 

Triển khai các quy định của pháp luật liên quan thuộc ngành đầy đủ và 

kịp thời tới doanh nghiệp. Tuyên truyền các văn bản, quy định pháp luật thuộc 

ngành mới ban hành trên cổng thông tin điện tử, thường xuyên cập nhật, công 

khai các văn bản thông báo, quyết định, chương trình làm việc, kế hoạch, tin bài 

hoạt động …của Sở lên Trang thông tin điện tử, góp phần làm phong phú nội 

dung và hoạt động của Sở. 

 Tạo điều kiện thuận lợi giới thiệu 04 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  đến Trung tâm Dịch vụ 

việc làm tỉnh Lạng Sơn để phối hợp triển khai chương trình truyền thông, đào 

tạo, tư vấn, tuyển dụng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài 5. 

- Chỉ số “Vai trò người đứng đầu” 

Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo sát sao các 

phòng và tương đương, các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, tham mưu cải thiện các chỉ số thành phần do phòng chủ trì và các chỉ số thành 

phần liên quan đến ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách, khắc phục và cải thiện 

những chỉ tiêu thành phần còn thấp và giảm điểm; đề xuất những giải pháp nhằm 

                                                           
4 Công văn số 911/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 02/6/2022 về việc tăng cường triển khai hỗ trợ người lao 

động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội; Công văn số 

925/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 03/6/2022 về việc tăng cường quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu  

nghiêm ngặt về ATLĐ; Công văn số 940/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 06/6/2022 về việc hướng dẫn thực hiện 

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về làm thêm giờ; Công văn số  945/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 

07/6/2022 về việc tăng cường tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh; Công văn số 951/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 08/6/2022 về việc giải quyết đối với các trường 

hợp mượn hồ sơ người khác giao kết hợp đồng lao động và tăng cường tuyên truyền pháp luật về lao động, 

BHXH. 
5 Công ty TNHH Đào tạo chuyển giao lao động và Chuyên gia SULECO, Công ty CP Tư vấn và dịch vụ Tâm 

Nhật, Công ty CP Hợp tác thương mại và dịch vụ quốc tế Bảo Anh, Công ty CP Cung ứng nhân lực AVB Quốc 

Tế. 
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góp phần đạt được những cải thiện và chỉ tiêu thứ hạng đề ra đối với từng chỉ số 

thành phần. 

- Chỉ số “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” 

Ngày 12/6/2022, Sở đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 

Ngày hội “Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm” năm 2022. 

Sở đã thực hiện tuyên truyền, đăng tải thông tin trước, trong và sau khi tổ chức 

thành công Ngày hội lên Website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Website, Facebook, Zalo Offical của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh; Báo Lạng Sơn, Báo Tiền Phong tổ chức đăng được 04 lượt tin, bài 

tuyên truyền về Ngày hội; phối hợp với UBND Thành phố Lạng Sơn tổ chức 

được 04 lượt phát thanh tuyên truyền lưu động; Phối hợp với Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, UBND Thành phố Lạng Sơn thông tin đến học 

sinh các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX, GDNN-GDTX trên địa bàn 

thành phố và huyện Cao Lộc về mục đích, ý nghĩa của Ngày hội, mời học sinh 

tham gia Ngày hội; thông tin đến lực lượng Đoàn viên thanh niên, người lao 

động trên địa bàn thành phố, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến tham dự nghe tư vấn hướng nghiệp, việc làm. 

Tổng số trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm GDNN - GDTX, 

doanh nghiệp tham gia gian hàng ngày hội: 33 đơn vị, trong đó: Doanh nghiệp: 

19 đơn vị (trong tỉnh 08 đơn vị, ngoài tỉnh 11 đơn vị); Các trường: 14 đơn vị 

(trong tỉnh 07 đơn vị, ngoài tỉnh 07 đơn vị); Số lượng học sinh, sinh viên, đoàn 

viên, thanh niên, người lao động tham gia ngày hội: 4000 người. Kết quả qua 

Ngày hội Số người được tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh và Giới thiệu việc 

làm: 4.000 người; Số người tìm kiếm việc làm: 736 người, số người được giới 

thiệu việc làm và tham gia phỏng vấn trực tiếp: 736 người, số người được tư vấn định 

hướng nghề: 420 người, số người lao động đạt kết quả phỏng vấn: 235 người. 

Theo kế hoạch 107/KH-SLĐTBXH ngày 09/8/2022 về tổ chức “Ngày hội  

tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2022” tại huyện 

Văn Quan và Bình Gia, dự kiến ngày 27-28/8/2022 tổ chức. 

(Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 1. Ưu điểm 

Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát nhiệm vụ trọng tâm 

được giao, tổ chức điều hành khoa học. Thực hiện đúng quy chế làm việc, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm từng cá nhân phụ trách, chủ động, tập trung chỉ đạo 

quyết liệt, thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả. Các chủ trương, quyết định đều 

được bàn bạc và nhất trí cao trong tập thể Lãnh đạo Sở.Thường xuyên kiểm tra 

đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong 03 nhiệm vụ trọng tâm được giao, dự kiến 03/03 nhiệm vụ xếp loại 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
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2. Khó khăn, hạn chế 

Kinh phí, văn bản hướng dẫn của một số Bộ ngành Trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu phân bổ, ban hành chậm 

do vậy cũng ảnh hưởng đến quá trình triển khai nhiệm vụ của đơn vị. 

IV. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã 

đề xuất 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở đề nghị UBND tỉnh phê duyệt, 

gồm: 

 1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tăng cường, phát triển mở rộng 

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên. 

3. Xây dựng và thực hiện Đề án chi trả trợ cấp cho đối tượng người có 

công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (không dùng tiền mặt) theo tiến độ chỉ đạo 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

(Phụ lục đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 gửi kèm theo) 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đề xuất 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP, các phòng CM; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
 


		2022-11-28T16:58:23+0700


		2022-11-28T21:22:49+0700


		2022-11-28T21:22:49+0700


		2022-11-28T21:22:49+0700




