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Đắk Nông, ngày         tháng         năm  

 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Lao động – TB&XH  

tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2021  

 

 

Ngày 29/11/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp 

giao ban tháng 11 năm 2021 với sự chủ trì của Giám đốc Sở Lao động – TB&XH. 

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng đánh giá một số kết quả thực hiện công 

tác chuyên môn trong tháng 11 và đề xuất một số nhiệm vụ trong thời gian sắp tới, 

đồng chí Nguyễn Công Tự - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp kết luận, chỉ đạo 

những nội dung như sau: 

Trong tháng 11 năm 2021, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cơ bản 

đã triển khai công việc theo quy định, đã hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản của 

ngành được giao trong năm 2021.  

Để đảm bảo công việc trong tháng 12 năm 2021 và để đạt được mục tiêu kép 

vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, Giám đốc Sở đề nghị tập trung triển 

khai một số công việc cụ thể như sau:  

I. Trong công tác phòng chống COVID-19 

1 Nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi 

nhà; áp dụng các biện pháp phòng dịch cơ bản như hạn chế dùng điều hòa, luôn để 

môi trường sinh hoạt, làm việc thông thoáng.  

2 Yêu cầu toàn thể công chức, người lao động sử dụng các ứng dụng công 

nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám 

chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh); Sử dụng mà QR theo quy định của 

chính quyền và cơ quan y tế; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

2032/KH-SLĐTBXH ngày 09/9/2021 phòng, chống dịch Covid-19 và các phương 

án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19. Sẵn sàng kích hoạt hệ thống, xử trí 

nhanh nếu có trường hợp nghi mắc, mắc covid-19 

3 Đối với đơn vị trực thuộc yêu cầu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng 

chống dịch đơn vị đã xây dựng, ban hành.  
II. Về thực hiện công tác chuyên môn 

1. Phòng Lao động  - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp: 

- Đôn đốc, báo cáo thống kê tình hình thực hiện công tác an sinh xã hội đối 

với các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg. 

- Chuẩn bị nội dung họp Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình lao động từ 

vùng dịch về địa phương; nêu giải pháp giải quyết việc làm và vai trò của Sở về 

giải quyết việc làm trong thời gian tới.  



 
 

- Phối hợp với Văn phòng Sở kiểm tra lại các văn bản còn chậm trể; Tổ chức 

họp phòng phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong phòng mời đồng 

chí Hoàng Viết Nam Phó Giám đốc Sở phụ trách phòng tham dự . 

2. Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, Chống tệ nạn: 

- Nghiên cứu các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2026. Tập 

trung dồn lực thực hiện công tác giảm nghèo vào năm 2022. 

- Làm việc với các huyện, thành phố kiểm tra đôn đốc rà roát lại tỷ lệ hộ 

nghèo . 

3. Phòng Người có công: 

- Chuẩn bị chu đáo về Kế hoạch kinh phí thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị, 

cá nhân và gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

4. Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới: 

- Triển khai thực hiện kịp thời chế độ cho trẻ em trên địa bàn tỉnh liên quan 

đến Covid-19 theo quy định.  

5. Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

- Hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thủ tục thanh quyết 

toán các nguồn đúng quy định. 

6. Thanh tra Sở : 

 -  Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 tại Trường Cao đẳng cộng đồng về 

công tác dạy nghề và các lĩnh vực khác có liên quan. 

7. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: 

- Báo cáo rà soát người lao động trên địa bàn tỉnh từ vùng dịch báo cáo về Sở 

trước ngày 02/12/2021. 

- Xây dựng kế hoạch tổng điều tra nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh năm 

2022. 

8. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh: 

- Căn cứ vào các văn bản quy định phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính 

Sở thực hiện mua trang phục bảo hộ lao động cho nhân viên trực tiếp chăm sóc đối 

tượng tại Trung tâm. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại 

cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2021, thông báo để các phòng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc biết, triển khai đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng CM,  

đơn vị trực thuộc (thực hiện); 

- Lưu VT, VP. 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Hường  
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