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Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo  
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Thực hiện Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập, ban hành Quy chế làm việc Tổ Công tác kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 về việc 

kiện toàn Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 13/KH-TCT ngày 

21/5/2020 của Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh năm 2020 (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác), 

Ngày 09/7/2020, Tổ Công tác đã tiến hành kiểm tra tại Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, sau khi trực tiếp kiểm tra và nghe các ý kiến giải trình 

của cơ quan, đơn vị, Tổ Công tác thông báo kết luận như sau: 

I. NỘI DUNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Về công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ kiểm tra 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã xây dựng báo cáo bám sát đề 

cương, bố trí thành phần làm việc với Tổ Công tác theo đúng yêu cầu tại Kế 

hoạch số 13/KH-TCT ngày 21/5/2020 và Giấy mời số 18/GM-TCT ngày 

03/7/2020. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

2.1. Ưu điểm 

Trong 6 tháng  đầu  năm, do ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh 

COVID-19 tình hình kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh gặp 

nhiều khó khăn, đặt ra nhiều thách thức cho UBND tỉnh nói chung và ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội nói riêng trong việc tổ chức thực hiện, triển khai 

các nhiệm vụ đề ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tập thể Lãnh đạo Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết 

liệt, kịp thời các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao1; thường xuyên kiểm tra, đôn 

                                                 
1 Ban hành Chương trình số 1864/CTr-SLĐTBXH ngày 31/12/2019 chương trình công tác 

của sở năm 2020, thực hiện và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm, ban hành các kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện 

từng nhiệm vụ đối với 07 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

bộ phận để triển khai nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt; định kỳ hàng tháng tổ chức họp 

giao ban để đánh giá kết quả thực hiện. 
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đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ. Cơ ban các nhiệm vụ 

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều thực hiện hoàn 

thành đầy đủ, đúng thời hạn theo chỉ đạo, kết quả cụ thể như sau: 

a) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ giao trên Hệ thống VNPT-iOffice, 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: 

- Tính đến hết ngày 30/6/2020 (thời điểm kiểm tra) tổng số nhiệm vụ 

được UBND tỉnh giao trên Hệ thống VNPT-iOffice là 56 nhiệm vụ, trong đó 

nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn là 44 nhiệm vụ, 39 nhiệm vụ hoàn thành trong 

hạn đạt 88,6%, 05 nhiệm vụ quá hạn, còn 12 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong 

hạn. Có 03 lần xin gia hạn nhiệm vụ, 01 lần tham mưu UBND tỉnh ban hành văn 

bản phải đính chính do sai sót trong soạn thảo. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ 

cơ bản đáp ứng được yêu cầu, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: thực hiện Quyết định 

số 113/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội năm 2020 đến nay tiến độ thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm được giao cơ bản 

đảm bảo kế hoạch, một số nhiệm vụ chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19, một số kết quả cụ thể: 

- Nhiệm vụ Hoàn thành việc giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc 

trước ngày 01/01/1995 đối với những hồ sơ đủ điều kiện theo quy định: Trả lời đơn 

thư tổ chức đối thoại với một số người dân. Hiện nay, Sở đang tiếp tục rà soát, phân 

loại hồ sơ, thẩm định lại hồ sơ người lao động thuộc đối tượng đã tiếp nhận trong năm 

2019; tiếp nhận phản ánh trả lời các kiến nghị, vướng mắc của công dân có liên quan 

đến chế độ cho người lao động nghỉ việc và có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995. 

- Nhiêm vụ Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân đi lao 

động hợp pháp tại Trung Quốc: trước tình hình dịch bệnh COVID -19 hiện nay Sở 

chưa triển khai công tác hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung 

Quốc. Sau khi tình hình dịch bệnh được thông báo an toàn sẽ tiếp tục phối hợp cùng 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền thực hiện 

cơ chế quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố 

Sùng Tả, Quảng Tây theo nội dung biên bản hội đàm đã ký kết. Tổ chức hội nghị sơ 

kết 03 năm triển khai Cơ chế hợp tác, tổ chức Hội đàm giữa Sở và Cục Tài nguyên 

nhân lực và an sinh - thành phố Sùng Tả.  

- Nhiêm vụ về Tuyển sinh mới giáo dục nghề nghiệp năm 2020 - 2021 đạt chỉ 

tiêu đề ra; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt trên 

55%: tuyển sinh và đào tạo được 5.092 người đạt 38% so với kế hoạch, nâng tỷ lệ lao 

động qua đào tạo của tỉnh đạt 53,45%. 

- Nhiệm vụ Giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh từ 3% trở lên, 

không có hộ gia đình người có công là hộ nghèo: ước giảm tỷ lệ hộ nghèo 6 tháng đầu 

năm 2020 đạt 1,2% tương đương giảm 2.432 hộ, đạt 40% kế hoạch.  

- Nhiệm vụ về giảm số trẻ em bị xâm hại, bạo hành so với năm 2019: tiến độ 

đảm bảo thời gian, 11/11 huyện, thành phố đều xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ xâm hại tình dục trẻ 
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em dưới 16 tuổi dẫn đến mang thai, đã được các cơ quan chức năng xử lý theo quy 

định pháp luật hiện hành. 

- Nhiệm vụ về Hoàn thành thanh tra hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng chế độ trợ cấp trong tháng 4 

năm 2020: đã kết thúc thanh tra trực tiếp và có Báo cáo số 07 /BC-SLĐTBXH ngày 

29/4/2020 về kết quả thanh tra việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động 

kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Nhiệm vụ về Hoàn thành dự án nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung 

trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn, đưa Cơ sở vào hoạt động có 

hiệu quả; tăng cường quản lý đối tượng cai nghiện: đã hoàn thiện hồ sơ trình Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án; thẩm định 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm 

định dự án theo quy định. Đến thời điểm kiểm tra chưa có học viên cai nghiện bỏ trốn 

khỏi Cơ sở cái nghiện. Học viên sau khi tiếp nhận vào Cơ sở cái nghiện được cắt cơn 

nghiện, giải độc, tổ chức học tập, lao động trị liệu theo đúng quy định. 

b) Tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri: Sở được giao nhiệm vụ 

xem xét, giải quyết 02 ý kiến, kiến nghị. Đến nay đã phối hợp với các cơ quan 

liên quan giải quyết xong 2/2 ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm tiến độ, đúng 

quy định. 

c) Tình hình công tác giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 và tiến độ 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công: thực hiện Quyết định số 2556/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Sở được giao 

làm chủ đầu tư 01 dự án nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh, kế hoạch vốn là 18.000 triệu đồng. Ngày 11/5/2020, UBND 

tỉnh ban hành quyết định số 827/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, 

đến nay đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định dự án theo 

quy định. 

d) Các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp: triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp có số lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Chỉ thị 

số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đã ban hành văn bản hướng 

dẫn và triển khai đến các doanh nghiệp thực hiện các quy trình, thủ tục tạm dừng đóng 

vào quỹ hưu trí và tử tuất do gặp khó khăn vì dịch COVID-19, đồng thời tổ chức rà 

soát, thống kê nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn bị ảnh hưởng của dịch bệnh để có biện pháp hỗ trợ. Đã hướng dẫn, xác nhận 

cho 24 đơn vị, doanh nghiệp về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do gặp khó 

khăn bởi dịch COVID-19. Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ 

trợ, chi trả cho nhóm đối tượng, người có công , bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hơn 10.000 người với kinh phí hơn 163,2 tỷ đồng. Phối hợp với các sở, ngành 

thống nhất việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng: Lao động tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; lao động bị chấm dứt hợp đồng lao 

động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người 

lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công; đối 

tượng bảo trợ xã hội theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 
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15/2020/QĐ-TTg. Tổng số người lao động đã được phê duyệt chi trả: 2.605 người, 

tổng kinh phí: 2.605 triệu đồng. 

2.2. Hạn chế, khó khăn 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thường xuyên, tuy nhiên công tác phối 

hợp giữa các bộ phận, đơn vị trực thuộc vẫn còn chưa chặt chẽ, còn có cán bộ, 

công chức, viên chức chưa làm việc hết trách nhiệm, chưa chủ động trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao dẫn tới một số nhiệm vụ triển khai thực hiện chậm tiến 

độ, phải xin gia hạn, còn có nội dung tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản 

sau đó phải đính chính. Một số công việc tham mưu cho UBND tỉnh chất lượng 

còn chưa cao.  

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân không xuất cảnh trái phép 

đi lao động chưa đem lại hiệu quả cao, giải quyết chế độ cho lao động nghỉ việc 

trước ngày 01/01/1995 tiến độ còn chậm do quá trình rà soát phức tạp, đòi hỏi 

cẩn trọng, chính xác, khách quan theo đúng quy định. Còn có nhiều ý kiến phàn 

nàn, lo lắng về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề. Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững chưa tạo được nhiều mô hình thật sự hiệu quả, tạo được 

sức lan tỏa lớn.  

- Chỉ số cải cách hành chính xếp hạng thấp, Kế hoạch cải cách hành chính 

chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của Sở. Chưa trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt cắt giảm thủ tục hành chính theo kế hoạch, chưa để xuất TTHC thực hiện 

theo cơ chế “4 tại chỗ”. 

3. Kiến nghị của Tổ Công tác 

Qua công tác theo dõi và thực tế kiểm tra cho thấy trong 6 tháng đầu năm 

số lượng công việc được giao của sở tương đối lớn; Sở đã kịp thời tham mưu 

UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phạm vi 

quản lý của ngành bảo đảm đầy đủ, đúng tiến độ theo quy định. Tuy nhiên, vẫn 

còn một số mặt hạn chế cần được tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Để tiếp 

tục triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2020, Tổ 

Công tác đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Phát huy những kết quả đạt được trên các mặt công tác trong 6 tháng 

đầu năm 2020 cũng như những năm trước đây; tăng cường công tác quản trị nội 

bộ, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong ban lãnh đạo, từng phòng, đơn vị 

và từng công chức, viên chức trong cơ quan để nâng cao hiệu quả hoạt động 

quản lý nhà nước; tổ chức giao ban định kỳ và tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát động và 

tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong ngành, thu hút cán bộ, công chức, 

viên chức tham gia, hưởng ứng sôi nổi, từ đó kịp thời biểu dương, khen thưởng 

những cá nhân, tập thể tiêu biểu, có nhiều thành tích trong công tác. 

2. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và nâng cao chất lượng 

tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; 
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thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm được UBND giao, nhất là phần đấu đạt mục tiêu tỉ lệ 

giảm nghèo, tỷ lệ  lao động qua đào tạo năm 2020; nghiên cứu, đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường lao 

động, thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững. Chủ động 

trong công tác rà soát, xác định tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới để kịp thời 

tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch, giải pháp, lộ trình thực hiện giảm nghèo 

trong nhưng năm tới.  

3. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách 

đối với người có công, gia đình khó khăn; làm tốt công tác quản lý lao động, bảo 

đảm an toàn lao động; phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường các biện 

pháp tuyên truyền, vận động người dân không xuất cảnh trái phép. Kiểm tra, rà 

soát việc thực hiện hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19, không 

để xảy ra trục lợi chính sách. Quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, có 

giải pháp nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng Quỹ bảo 

trợ trẻ em để hỗ trợ trẻ em được nhiều hơn.  

4. Tiếp tục quan tâm khắc phục, nâng cao các chỉ số thành phần về cải 

cách hành chính, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính; đề xuất các thủ 

tục hành chính thực hiện theo cơ chế 4 tại chỗ, tiếp tục rà soát cắt giảm thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cao, kiến nghị của cử tri liên quan đến ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội.  

5. Quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ công chức, viên chức của ngành; phát huy tinh thần, trách nhiệm tự giác 

trong công việc, đoàn kết nội bộ… từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác 

tham mưu của các phòng, đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.  

Đoàn kiểm tra thông báo để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các 

thành viên Tổ Công tác được biết./.  

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Sở Nội vụ; 

- Các Thành viên Tổ công tác; 

- Lưu: VT, (NNK). 

KT. TỔ TRƯỞNG 

TỔ PHÓ 
  

 

 

 

 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Nguyễn Văn Hà 
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