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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số:           /TB-SLĐTBXH        Lạng Sơn, ngày 22 tháng 7  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 

6 tháng đầu năm 2022, triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia  

giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 

 

Ngày 19/7/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị 

sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và triển 

khai chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. (Thành 

phần tham dự gồm: Lãnh đạo sở, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, đại 

diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn, phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện và phòng Lao động, 

Thương binh - Xã hội thành phố( Phòng LĐTBXH các huyện); Trưởng các 

phòng chuyên môn thuộc Sở). 

Sau khi nghe báo cáo Sơ kết công tác lao động  người có công và xã hội 6 

tháng đầu năm 2022 và triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, tại Hội nghị đã có 08 ý kiến phát biểu, đề 

xuất của lãnh đạo UBND huyện, Phòng LĐTBXH các huyện và 04 ý kiến giải 

trình của lãnh đạo các phòng chuyên môn, trên cơ sở đó đồng chí Phạm Đức 

Huân, Giám đốc sở kết luận: 

1. Công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2022 

được Phòng LĐTBXH các huyện, các đơn vị trực thuộc sở và các phòng chuyên 

môn có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai hoàn thành 

cơ bản tiến độ, thời gian, chất lượng, các chỉ tiêu chính gần đạt và đạt so với kế 

hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là đã tham mưu giúp UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành 02 Nghị quyết về lĩnh vực việc làm và triển khai chương trình 

mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; Tập trung triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp gắn với tạo việc làm, tổ chức 

thành công 02 hội thảo về Giáo dục nghề nghiệp và 02 ngày hội "Tư vấn Hướng 

nghiệp - Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm” năm 2022 ;  đã thực hiện xong 13/14 

hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ.  

2. Đối với việc triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai 

đoạn 2021-2025 và năm 2022:  Đã tham mưu ban hành Nghị quyết 02/2022/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh 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 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  phối hợp với các Sở,  ngành phân bổ Kế hoạch vốn đầu 
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tư phát triển nguồn NSNN thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và phân bổ NSNN thực hiện các Chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2022.  

3. Trong hội nghị các đơn vị đã tham gia thảo luận, đề xuất có những giải 

pháp cụ thể giúp Sở tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai nhiệm vụ 

công tác 6 tháng cuối năm 2022. Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được 

nêu trong  Báo cáo tại Hội nghị, yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực 

thuộc, Phòng LĐTBXH các huyện cần tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả 

một số nhiệm vụ sau: 

- Lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội 

+ Đảm bảo có giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Đối với Chương 

trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, đề nghị Phòng LĐTBXH các huyện, tham 

mưu UBND các huyện, thành phố  ban hành Kế hoạch thực hiện các dự án mục 

tiêu giảm nghèo năm 2022, trong đó nêu đủ 5 nội dung cụ thể ( Mục tiêu; đối 

tương dự án; nội dung hỗ trợ; thời gian thực hiện; cơ quan chủ trì). Thời gian 

30/7/2022 thực hiện xong. 

+ Tập trung  điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 theo chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

+ Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội, Chương trình bảo 

vệ chăm sóc trẻ em. 

-  Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề đảm 

bảo chỉ tiêu và chất lượng đào tạo. 

- Lĩnh vực Lao động, Việc làm – Bảo hiểm xã hội 

+ Tập trung triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc có thời 

hạn tại nước ngoài (xuất khẩu lao động) đối 02 huyện Văn quan và Bình Gia. 

Các huyện quan tâm chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền các tổ chức đoàn 

thể, người dân nắm được các chế độ, chính sách được thụ hưởng, lồng ghép có 

hiệu quả với các chương trình mục tiêu quốc gia khác tạo sử chuyển biến mạnh 

mẽ về công tác xuất khẩu lao động. 

+Triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên 

địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh. 

- Lĩnh vực người có công: Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 

75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hoàn thành hỗ trợ người có công khó khăn về 

nhà ở; Phối hợp UBND các huyện, thành phố thực hiện nâng cao mức sống cho 

hộ người có công theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. 

- Công tác cai nghiện: Tăng cường công tác cai nghiện ma túy và quản lý 

sau cai nghiện. 

- Lĩnh vực Trẻ em, Bình đẳng giới; Thanh tra; Phòng chống tệ nạn xã hội; 

hành chính tổ chức triển khai theo kế hoạch. 
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- Công tác chuyển đổi số: Tiếp tục tổ chức thực hiện chuyển đổi số theo 

mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết luận một số nội dung 

sau hội nghị Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 

và triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, 

đề nghị các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc Sở, 

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn, Phòng LĐTBXH các huyện triển khai và thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:      
- Lãnh đạo sở;                      
- Phòng  LĐTBXH-DT các huyện ; 

- Phòng  LĐTBXH TP; 

 - Các phòng và tương đương thuộc Sở;     

- Trường Cao đẳng nghề LS;                                                                         

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KH-TC.    

                             

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 

  


		2022-07-25T08:12:18+0700


		2022-07-25T09:10:00+0700


		2022-07-25T09:10:00+0700




