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THÔNG BÁO  

Kết luận nội dung họp giao ban tháng 6 năm 2022 

 

Ngày 20/6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp 

giao ban đánh giá công tác tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022, triển khai công tác 6 

tháng cuối năm 2022. Thành phần tham dự gồm: Ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh 

đạo các phòng và tương đương, các đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Lạng 

Sơn. 

Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 6/2022, 6 tháng đầu 

năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, nghe các ý kiến bổ 

sung làm rõ nội dung báo cáo, đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ 

thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Đức Huân - Giám đốc Sở đánh giá và 

kết luận như sau:  

Trong 6 tháng đầu năm 2022 toàn ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 

triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, thời gian, chất 

lượng. 

Xây dựng, ban hành hướng dẫn, xác định đối tượng, điều kiện hỗ trợ, hồ 

sơ trình tự, thủ tục, tổ chức hỗ trợ hộ kinh doanh, các đơn vị sản xuất gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 được kịp thời, đến nay không có đơn đề nghị, khiếu 

kiện trong việc giải quyết chính sách hỗ trỡ do đại dịch Covid-19; Phối hợp tổ 

chức tốt ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm, thu 

hút trên 4.000 lượt người tham gia; Tham mưu tổ chức các hoạt động nhân dịp 

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, hiện đã hoàn thành 4/11 chương 

trình; Đôn đốc UBND các huyện thành phố triển khai hỗ trợ người có công khó 

khăn về nhà ở, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện xây mới và sửa 

chữa 537/615 hộ đạt 87,3% và phấn đầu hoàn thành kế hoạch trước 27/7; Chủ 

động phối hợp với các sở, ngành tập trung xây dựng Nghị quyết quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, 

các cấp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021- 2025, đây là nhiệm vụ quan trọng để kịp thời phân bổ vốn thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 và 

năm 2022. Công tác cai nghiện ma tuý, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng 

giới, cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, thanh tra tiếp được quan tâm, thực 

hiện hiệu quả, kịp thời có các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Cơ sở 

Cai nghiện ma tuý tỉnh, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. 

Báo cáo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Đề án được các phòng chuyên môn 

triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng. 
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Nhất trí với các nhận định hạn chế, khó khăn, vướng mắc tại Báo cáo, tuy 

nhiên bổ sung thêm hạn chế: Công tác phối hợp giữa các phòng chưa thật sự 

chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học; Tính chất trách nhiệm phối hợp chưa cao. 

Ngoài các nhiệm vụ đã nêu tại báo cáo đề nghị các phòng chuyên môn, 

các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ: 

I. Nhiệm vụ chung 

1. Đề nghị phòng Kế hoạch - Tài chính tiếp thu, cập nhật, bổ sung số liệu 

theo ý kiến tại cuộc họp hoàn thiện Báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết 6 tháng đầu 

năm 2022 (bố cục Báo cáo bổ sung thêm phần đánh giá chung gồm kết quả đạt 

được và hạn chế, khó khăn, vướng mắc). 

2. Đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc báo cáo đánh giá 

thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, xây dựng dự toán NSNN năm 2023; xây 

dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng NSNN trong lĩnh vực do ngành phụ trách, thực hiện quy trình, trình tự phê 

duyệt theo đúng quy định gửi về phòng Kế hoạch - Tài chính đảm bảo thời gian. 

3. Văn phòng, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thực hiện 

tăng cường chấn chỉnh và kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện công tác nội vụ 

sau Thanh tra của Sở Nội vụ tại Kết luận số 120/KL-SNV ngày 04/6/2022. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Văn phòng tham mưu thực hiện các quy trình điều chuyển 01 công 

chức từ phòng Giáo dục nghề nghiệp về phòng Lao động, Việc làm – Bảo hiểm 

xã hội. 

2. Phòng Giáo dục nghề nghiệp tham mưu quản lý trong công tác liên kết 

đào tạo (xem xét ngành nghề, năng lực đào tạo, có các giải pháp giảm tỷ lệ đào 

tạo các lớp trình độ ngắn hạn (sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng), tăng tỷ lệ đào tạo 

trình độ trung cấp, cao đẳng). 

3. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn báo cáo đánh giá phân bổ kinh phí 

hoạt động của đơn vị, trong đó đề cập những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các 

giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường. 

4. Phòng Người có công tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tham 

mưu triển khai các chương trình, hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, 

liệt sĩ. 

5. Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em phối hợp với các phòng liên quan xây 

dựng Kế hoạch triển khai và đề xuất phân bổ vốn thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh. 

6.  Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Bình đẳng giới cần chủ động hơn 

nữa trong công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý. 
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7. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư 

đối với các dự án triển khai trong năm 2022; Hoàn thành gói thầu mua sắm quà 

tặng bằng hiện vật cho đối tượng người có công. 

Đề nghị các phòng và tương đương, các đơn vị trực thuộc, Trường Cao 

đẳng nghề Lạng Sơn thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trường Cao đẳng nghề LS; 

- CVP, Các phòng CM; 

- Lưu: VT.    

 

TL GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 
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