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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 3/2019 

1. Về Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội 

Phối hợp Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai Kế 

hoạch số 06/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của 

Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh 

Sóc Trăng, giai đoạn 2019 – 2020. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khảo sát nhanh tại 51 doanh nghiệp về 

tình hình hoạt động và lao động trở lại làm việc sau tết Nguyên đán 2019; tình hình 

hợp đồng lao động và tình hình triển khai thực hiện Nghị định 157/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao động.  

Phối hợp các sở, ngành liên quan góp ý nội dung Tờ trình của Bảo hiểm xã 

hội tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh. Phối hợp 

Sở Tài chính, Sở Nội vụ kiểm tra các chỉ tiêu xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 

2018 của Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. 

 Tư vấn, hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, hợp đồng lao động cho 10 lượt người lao động và doanh nghiệp. Thẩm 

định 202 hồ sơ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; tiếp nhận và thẩm 

định 02 Thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. 

2. Về Việc làm – An toàn lao động 

Chấp thuận thay đổi vị trí việc làm cho Công ty TNHH Việt Mỹ Úc; Cấp mới 

05 giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại các công ty, doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 

2019. 

Báo cáo kết quả rà soát số người lao động có nguyện vọng dự thi tiếng Hàn 

năm 2019 theo hướng dẫn của Trung tâm Lao động ngoài nước; báo cáo kết quả rà 

soát, đối chiếu danh sách người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình 

EPS đang cư trú bất hợp pháp; báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật 

trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm tại Việt Nam. 

Đề nghị Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) xét khen thưởng công tác an 

toàn, vệ sinh lao động cho 02 tập thể, 02 cá nhân của Công ty Điện lực Sóc Trăng và 

Công ty TNHH Minh Đăng. Phối hợp các sở, ngành là thành viên BCĐ Tháng hành 

động về ATVSLĐ tỉnh triển khai kế hoạch “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động” tỉnh Sóc Trăng lần thứ 3, năm 2019. 
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Tư vấn việc làm trong nước, ngoài nước cho 962 lượt người lao động; giới 

thiệu và cung ứng 29 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh; tư vấn 33 người có 

nhu cầu đăng ký tham gia xuất khẩu lao động; xuất cảnh 03 lao động. Tổ chức 02 

Phiên giao dịch việc làm có 22 đơn vị tham gia, có 366 người tham gia và được tư 

vấn, giới thiệu việc làm và học nghề; tiếp nhận và giải quyết 271 hồ sơ đăng ký bảo 

hiểm thất nghiệp. 

3. Về Dạy nghề  

Hoàn chỉnh, dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW 

ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đào tạo 

nguồn nhân lực có tay nghề cao; theo dõi, tổng hợp và đăng ký tham dự Hội thi thiết 

bị đào tạo nghề tự làm toàn quốc năm 2019; phân bổ kinh phí đào tạo nghề năm 

2019 đối với các địa phương; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh về đào tạo nghề cho người lao động theo quy định tại 

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh; thẩm định kế 

hoạch dự toán sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Đổi mới và nâng cao chất 

lượng GDNN”; báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 

05/8/2009 của Bộ Chính trị về Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. 

Góp ý Kế hoạch đào tạo nghề năm 2019 của các huyện: Long Phú, Kế Sách, 

Cù Lao Dung, Mỹ Tú, Thạnh Trị; tham mưu UBND tỉnh về việc liên kết đào tạo 

trình độ thạc sĩ của trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng; phê duyệt chỉ tiêu trình độ 

trung cấp, cao đẳng và liên kết đào tạo của trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. 

4. Chính sách Người có công 

Tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết chế độ chính sách cho 56 hồ sơ mai táng 

phí thuộc đối tượng chính sách, người có công; thông báo đình chỉ trợ cấp 01 trường 

hợp;  uyết định trợ cấp hàng tháng người HĐKCBĐBTĐ 01 trường hợp;  uyết 

định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 56 trường hợp; giới thiệu đến HĐGĐ K khám giám 

định 07 trường hợp; tiếp nhận 01 hồ sơ liệt sĩ do tỉnh khác chuyển đến; chuyển 02 hồ 

sơ thương binh, liệt sĩ đi tỉnh khác; cấp lại giấy chứng nhận các loại 47 trường hợp. 

Tiếp tục phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng tập trung năm 2019 và tổ chức đưa Đoàn 

người có công đi điều dưỡng tập trung tại Hà Tiên – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  

5. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn dựa vào cộng đồng; Kế hoạch trình UBND tỉnh Chương trình Hành động 

Vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch trình 

UBND tỉnh về Phòng, ngừa giảm thiểu lao động trẻ em; Kế hoạch trình UBND tỉnh 

về thực hiện thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề có liên quan đến trẻ 

em năm 2019, trình UBND tỉnh. 

Tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng cho xã, phường, thị trấn đạt thành tích 

xuất sắc trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 5 năm liền 

(2014 - 2018) gửi Ban thi đua khen thưởng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố về việc lập danh sách, hồ sơ trẻ em bị 

ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em, 

Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo kết quả thực hiện 

Luật trẻ em năm 2017 – 2018 theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

Trình Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh ban hành Quyết định thành 

lập Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh và huyện Thạnh Trị năm 2019. Hướng dẫn 

Phòng LĐ-TB&XH thị xã Ngã Năm triển khai thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy – 

nhà tạm lánh tại cộng đồng;  Khảo sát Mô hình địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh tại 

Phường 3, thị xã Ngã Năm. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chuyên đề về bình 

đẳng giới tại các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố. Thẩm định Tiêu 

chí 18.6 “Có ít nhất 1 nữ lãnh đạo ở xã” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020 tại xã An Mỹ, huyện Kế Sách theo hồ sơ đề nghị của 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

6. Công tác xã hội (thuộc ngành quản lý) 

6.1. Giảm nghèo 

Thẩm định hồ sơ, xét công nhận các xã đạt tiêu chí số 11 (tỷ lệ hộ nghèo) trên 

địa bàn các xã Nhơn Mỹ, Phong Nẫm (huyện Kế Sách); báo cáo thực trạng và đề 

xuất giải pháp hạn chế tình trạng tái nghèo và giảm hộ nghèo thuộc chính sách người 

có công; xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019; hướng dẫn các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện việc cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên 

hệ thống Hệ thống thông tin quản lý giảm nghèo và bảo trợ xã hội (MISPOSASoft). 

6.2. Bảo trợ xã hội 

Phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh xây dựng Kế hoạch 

“Tháng hành động về người cao tuổi Việt Nam” năm 2019, trình UBND tỉnh ban 

hành. Hướng dẫn triển khai tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt 

Nam (25/3) trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Người 

Khuyết tật Việt Nam theo văn bản của Trung ương. 

Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Vĩnh Châu tiếp 

nhận đối tượng Ngô Thị Tuyết Mai tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu về đoàn tụ gia đình. Giám sát tình hình chi trả qua hệ thống bưu điện tại các xã 

của huyện Long Phú, Kế Sách và thị xã Ngã Năm. Cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

theo đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành 

phố. 

Trung tâm Bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng chăm sóc 99 đối tượng gồm 23 trẻ 

em mồ côi, bị bỏ rơi, 25 người già cô đơn và 51 người khuyết tật.  

6.3. Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đội kiểm tra 

liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh Sóc Trăng. Lập dự toán phân bổ kinh phí 

thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019; kinh 

phí thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy năm 2019 gửi Sở Tài chính 

thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 
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Hiện Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đang quản lý, giáo dục 196 đối tượng (có 

11 người cai tự nguyện; 04 do Công an gửi không nơi cư trú).  

7. Công tác Thanh tra, tài chính, cải cách hành chính 

Xây dựng đề cương hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị 

xã Ngã Năm và thị xã Vĩnh Châu báo cáo việc xác lập hồ sơ người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học và quản lý sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quản lý. Tiếp 03 lượt (01 lượt 

khiếu nại chế độ thờ cúng liệt sĩ và cất nhà tình nghĩa; 01 lượt yêu cầu chế độ vợ liệt 

sĩ tái giá; 01 lượt hỏi về chế độ Bảo trợ xã hội). Kết quả tiếp công dân: trực tiếp trả 

lời 02 lượt; trả lại đơn và hướng dẫn 01 lượt. Tiếp nhận 05 đơn kiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Kết quả giải quyết: xem xét trả lời, 

hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.  

Thẩm tra số liệu quyết toán tháng 02/2019 với các huyện, thị xã, thành phố 

nguồn kinh phí trung ương. Phân khai nguồn kinh phí điều dưỡng năm 2019 cho các 

huyện, thị xã, thành phố và lệ phí chi trả (kinh phí trung ương ủy quyền); phân khai 

nguồn kinh phí địa phương (không tự chủ) năm 2019 gửi Sở Tài chính. 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tiếp nhận 126 hồ sơ TTHC theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 (kỳ trước chuyển sang 03 hồ sơ). Đã giải quyết và trả kết 

quả 107 hồ sơ (trước hạn 105 hồ sơ), hiện đang giải quyết 19 hồ sơ mới tiếp nhận. 

Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành  uy định điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 

15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và 

phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, 

viên chức hiện có và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi thăng hạng viên chức năm 2019. Báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2018 

theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ. Báo 

cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018. Báo cáo công tác cải cách hành 

chính quý I/2019; xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính  và kế hoạch 

kiểm tra cải cách hành chính năm 2019. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4/2019 

1. Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội 

Xây dựng Kế hoạch tập huấn Bộ luật Lao động và một số văn bản hướng dẫn 

liên quan đến lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; hướng dẫn quy trình xây 

dựng thang, bảng lương theo quy định mức lương tối thiểu vùng; hướng dẫn xây 

dựng Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ phụ trách lao động, 

tiền lương, bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tham gia đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai 

công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BH T, BHTN cho người lao 
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động tại UBND cấp huyện, cấp xã và một số đơn vị BHXH, BVĐK, TT T cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trình UBND tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương của 

doanh nghiệp do UBND tỉnh đại diện làm chủ sở hữu. 

Thẩm định hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, hồ sơ trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động; tiếp nhận hồ sơ Thỏa ước lao động tập thể của các doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động cho người lao động. 

2. Việc làm – An toàn lao động 

Thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các tổ 

chức, doanh nghiệp qua mạng điện tử. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định máy móc, 

thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT- VSLĐ của các doanh nghiệp và các hồ sơ 

khác. Tiếp tục thực hiện các công việc phục vụ cho công tác cổ phần hóa Công ty 

TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng. 

Triển khai kế hoạch “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” tỉnh Sóc 

Trăng lần thứ 3, năm 2019. Tiếp tục tham gia đoàn kiểm tra, giám sát công tác Tổng 

điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Theo dõi tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ vốn 

vay XKLĐ từ ngân sách địa phương. 

Tư vấn việc làm trong nước, ngoài nước cho người lao động; giới thiệu và 

cung ứng lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh; hướng dẫn lao động có nhu cầu 

đăng ký tham gia xuất khẩu lao động; giới thiệu cung ứng lao động dự tuyển các thị 

trường lao động nước ngoài. Tổ chức 02 Phiên giao dịch việc làm; tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 

3. Dạy nghề  

Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho 

thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện 

hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở 

vật chất, trang thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, chương trình, 

giáo trình đào tạo; danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng tại 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; dự thảo Quyết định ban hành danh mục ngành, 

nghề, định mức kinh tế - kỹ thuật, chi phí đào tạo trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng giai đoạn 2020 – 2025. 

4. Chính sách Người có công 

Phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng tập trung năm 2019 và tổ chức đưa Đoàn người 

có công đi điều dưỡng tập trung tại Hà Tiên – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tiếp nhận 

thẩm định hồ sơ, thủ tục đề nghị xác nhận người có công, thương binh, Bà mẹ 

VNAH của các huyện thị xã, thành phố. Thẩm định hồ sơ và lập danh sách giới 

thiệu Hội đồng GĐ K tỉnh khám xác định tỷ lệ đối với người HĐKC bị nhiễm chất 

độc hóa học. 

5. Công tác Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới 

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Kế hoạch xã, 

phường, thị trấn  phù hợp với trẻ em năm 2019. 
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Tổng hợp danh sách trẻ em đăng ký khám sàng lọc bệnh tim năm 2019. Phối 

hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Tim Tâm Đức TP Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc 

cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. 

Tiếp nhận tài trợ triển khai Dự án Phòng, chống đuối nước trẻ em do quỹ từ 

thiện Blooberg, Hoa Kỳ thông qua tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu 

(GHAI) trực thuộc Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá tài trợ thông qua Bộ LĐ-

TB&XH tại thị xã Vĩnh Châu và huyện Thạnh Trị. 

Tổng hợp danh sách và ban hành quyết định hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển 

thể chất cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2019. Tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện Luật trẻ em năm 2017 – 2018 trình UBND tỉnh và Cục Trẻ em. 

Tổ chức tuyên truyền chuyên đề về bình đẳng giới tại các xã phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ 

làm công tác bình đẳng giới năm 2019. 

6. Công tác xã hội (thuộc ngành quản lý) 

6.1. Giảm nghèo 

Thẩm định danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng các dự án thuộc Chương trình 

MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thẩm định hồ sơ, xét công 

nhận các xã đạt tiêu chí số 11 (tỷ lệ hộ nghèo) trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch 

kiểm tra công tác cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên hệ thống 

Hệ thống thông tin quản lý giảm nghèo và bảo trợ xã hội (MISPOSASoft). 

6.2. Bảo trợ xã hội 

Tiếp tục thực hiện trợ giúp bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP 

ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội; trợ cấp mai táng phí và mua thẻ BH T cho đối tượng phát 

sinh theo quy định. Giám sát tình hình chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối 

tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện tại các huyện, thị xã, thành phố. 

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 

quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết 

tật; phân phối Giấy xác nhận khuyết tật theo đề nghị Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. 

Xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác người cao tuổi; nghiệp vụ 

nâng cao kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã. 

Tiếp tục theo dõi, quản lý tình hình nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội 

tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Rà soát, kiểm tra và báo cáo hoạt động và tình hình 

nuôi trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi và các đối tượng bảo trợ xã hội của cơ sở bảo 

trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 6.3. Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Tham mưu, đề nghị UBND tỉnh cấp thẻ thành viên và ban hành Quy chế hoạt 

động Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh. 
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Xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp với các đơn vị cấp tỉnh có liên 

quan, Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2019; rà soát đối tượng sau cai nghiện 

tại cơ sở cai nghiện về địa phương và thống kê đối tượng được hỗ trợ kinh phí tìm 

việc từ năm 2016 đến nay. 

Tiếp nhận, quản lý, giáo dục tốt các đối tượng được đưa vào Cơ sở cai nghiện 

bắt buộc và người cai nghiện tự nguyện và đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy. 

7. Công tác Thanh tra, tài chính, cải cách hành chính 

Ban hành Quyết định thanh tra việc xác lập hồ sơ người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Phòng LĐ-TB&XH thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng. Phân công Thanh tra viên tiếp công dân theo quy định; xem xét, xử 

lý, giải quyết các đơn, thư phát sinh thuộc thẩm quyền; theo dõi tình hình thực hiện 

quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở và các đơn vị thuộc Sở.  

Thẩm tra số liệu quyết toán tháng 03/2019 với các huyện, thị xã, thành phố 

nguồn kinh phí trung ương. Thẩm tra, xét duyệt quyết toán nguồn kinh phí Trung 

ương ủy quyền năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố. 

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các lĩnh vực thuộc ngành quản lý; 

thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; pháp chế theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH (Vụ KH-TC, VP Bộ, VPTT  

   phía Nam, Tổng cục Dạy nghề, Phòng TT-TĐ); 

- VP.TU; HĐND; UBND tỉnh; 

- Sở KH-ĐT; Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND & Phòng LĐ-TB&XH huyện, TX, TP;  

- BGĐ Sở, các phòng và đơn vị trực thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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