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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 10/2021 

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

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện 

chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021- 2025, trình UBND 

tỉnh; dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho Bí thư Chi bộ phụ trách Trưởng ban nhân 

dân khóm, ấp và Người có uy tín trong cộng đồng, giai đoạn 2022 – 2026, gửi các Sở, 

ngành liên quan đóng góp; phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn việc 

thực hiện công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 

tại nơi làm việc đối với các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp; tư vấn, hướng dẫn, 

giải đáp thắc mắc việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao 

động, các chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

và Quyết định số 1793/QĐ-UBND cho 380 lượt người lao động và doanh nghiệp. 

2. Việc làm – An toàn lao động 

Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ người 

dân từ các tỉnh, thành phố do ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương, 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trình UBND tỉnh; tổng hợp, thống kê người lao động đi 

làm việc ngoài tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện đón công dân gặp khó khăn do bị ảnh 

hưởng dịch Covid-19 từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương (đợt 1); cung cấp 

thông tin phục vụ rà soát quy trình nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài, người 

nước ngoài và kiến nghị chủ trương nới lỏng hạn chế nhập cảnh về UBND tỉnh; góp 

ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đối với người lao động đôi dư khi sắp xếp 

lại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; góp ý dự thảo 

Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. 

Tư vấn việc làm trong nước, ngoài nước cho 41 lượt người lao động; tiếp nhận 

và giải quyết 243 hồ sơ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chấp thuận nhu 

cầu sử dụng lao động nước ngoài cho 01 doanh nghiệp; gia hạn 14 giấy phép lao động 

cho người nước ngoài làm việc tại các công ty trên địa bàn tỉnh. 

3. Giáo dục nghề nghiệp 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 24/02/2021 của 

UBND tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tỉnh Sóc Trăng; hoàn chỉnh 

Đề án phát triển Trường cao đẳng Nghề chất lượng cao đến năm 2025, trình Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh; điều chỉnh chỉ tiêu, kinh phí dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Kế 
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hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 tỉnh Sóc 

Trăng gửi Sở Tài chính đóng góp ý kiến. 

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 

của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 

2016 – 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chính 

sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy 

trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ gửi các sở, ngành liên quan đóng góp ý kiến. 

Tiếp nhận 01 hồ sơ đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-NĐND ngày 10/7/2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng; thẩm định 01 hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp cho Công ty TNHH Đào tạo lái xe Hưng Thịnh; theo dõi, 

giám sát công tác tư vấn tuyển sinh, đào tạo nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

 Trong tháng 10/2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức tư vấn, tuyển 

sinh, đào tạo được 328 người, trong đó trình độ cao đẳng là 209 người, trình độ dưới 

3 tháng 119 người. Lũy kế đến tháng 10/2021, tổng số tuyển sinh, đào tạo được 8.586 

người (đạt tỷ lệ 66,05% so với kế hoạch năm). Trong đó, trình độ cao đẳng là: 460 

người; trung cấp 465 người; sơ cấp là 4.525, dưới 3 tháng là 1.744 người và đào tạo 

nghề thường xuyên là 1.392 người. 

Tổng số tốt nghiệp được 4.390 người, trong đó trình độ cao đẳng là 322 người, 

trung cấp là 119 người, sơ cấp là 2.011 người, dưới 3 tháng là 546 người, đào tạo 

nghề thường xuyên là 1.392 người. 

4. Chính sách Người có công 

Tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết chế độ chính sách cho 81 hồ sơ mai táng phí 

thuộc đối tượng chính sách người có công; quyết định trợ cấp 01 lần cho 14 đối tượng; 

cấp lại giấy chứng nhận các loại 07 trường hợp. 

Báo cáo 03 trường hợp đính chính thông tin thân nhân liệt sĩ trong hồ sơ liệt sĩ 

về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đề nghị UBND huyện đính chính 01 trường 

hợp người hưởng chính sách như thương binh bị sai thông tin. 

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

Tổng hợp ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai Chương 

trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021- 2030, trình UBND tỉnh; 

tổng hợp danh sách thực hiện hỗ trợ trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19, trẻ 

em mồ côi do đại dịch Covid-19 gửi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; báo cáo tiến độ 

triển khai hoạt động Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em tại huyện Thạnh Trị và thị 

xã Vĩnh Châu. 

Dự thảo Quyết định thay đổi thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện 

Long Phú gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh; phối hợp các đơn vị có liên 

quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thu thập số liệu báo cáo kết quả thực hiện 
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Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030; dự thảo Kế hoạch tổ 

chức hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2021, gửi các sở, ngành đóng góp ý kiến; thẩm định Tiêu chí 18.6 “Có ít 

nhất 01 nữ lãnh đạo ở xã” của xã Mỹ Hương (huyện Mỹ Tú) và xã Tuân Tức (huyện 

Thạnh Trị). 

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

6.1. Giảm nghèo 

Tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chính sách 

giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2021; hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, trình UBND tỉnh; phối hợp 

các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững năm 2022; thẩm định tiêu chí số 11 (tỷ lệ hộ nghèo) của xã Mỹ 

Hương (huyện Mỹ Tú) và xã Tuân Tức (huyện Thạnh Trị). 

6.2. Bảo trợ xã hội 

Lập danh sách chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi tròn 100 tuổi nhân dịp Tết 

Nguyên đán năm 2022, trình UBND tỉnh; hoàn chỉnh hồ sơ Nghị quyết quy định mức 

chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đối tượng 

khó khăn áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trình UBND tỉnh; tổ chức triển khai 

thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi; dự thảo Quyết định và quy chế làm việc 

của Ban Công tác về người khuyết tật và Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, gửi các 

đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh lập 

danh sách hỗ trợ máy tính học tập trực tuyến cho 11 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (từ 

Chương trình Cặp lá yêu thương); hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội các huyện, thị xã và thành phố triển khai Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

Trung tâm Bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng chăm sóc 103 đối tượng (gồm 24 trẻ 

em mồ côi, bị bỏ rơi, 19 người cao tuổi cô đơn và 60 người khuyết tật). Đang nuôi 

dưỡng 03 trường hợp tiếp nhận khẩn cấp là đối tượng lang thang. 

6.3. Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đang quản lý, giáo dục 377 đối tượng, trong đó: 

chấp hành quyết định là 366 đối tượng; cai nghiện ma túy tự nguyện theo Đề án số 06 

là 04 đối tượng; đối tượng ma túy không nơi cư trú là 07 đối tượng.  

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

Trong tháng không phát sinh trường hợp công dân đến liên hệ; tiếp nhận 02 đơn 

phản ánh về hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, 

đã chuyển cơ quan có liên quan 01 đơn, lưu 01 đơn (do không có tên người gửi đơn); 

xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 10/2021. 
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Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tiếp nhận 117 hồ sơ thủ tục hành chính theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (có 05 hồ sơ trực tuyến). Đã giải quyết và trả 

kết quả 74 hồ sơ (trước hạn 73 hồ sơ, đúng hạn 01 hồ sơ), còn trong hạn 43 hồ sơ. 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Nghị 

quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh đã triển 

khai hỗ trợ cho các nhóm đối tượng như sau: 

- Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho 1.088 đơn vị, với tổng số lao 

động là 36.035 người; số tiền giảm là: 3.565.000.000 đồng; số tiền tạm tính giảm đến 

tháng 06/2022 là 10.787.660.257 đồng.  

- Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ 

hưu trí và tử tuất cho 04 đơn vị, với 2.720 người lao động, kinh phí thực hiện là 

15.247.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  nghỉ việc 

không hưởng lương cho 708 lao động, với kinh phí là 2.513.415.000 đồng. 

- Hỗ trợ người lao động ngừng việc cho 147 lao động, kinh phí thực hiện là 

184.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều 

kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 21 lao động, với kinh phí 88.910.000 đồng.  

- Hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế cho 12 trường 

hợp F0 và 81 F1 (trong đó, có 18 trẻ em) được phê duyệt hỗ trợ, với kinh phí hỗ trợ 

145.200.000 đồng.  

- Hỗ trợ cho 31 viên chức hoạt động nghệ thuật, kinh phí thực hiện 

115.010.000 đồng; hỗ trợ 06 người lao động là hướng dẫn viên du lịch, kinh phí thực 

hiện 22.260.000 đồng.  

- Hỗ trợ 271 hộ kinh doanh, với kinh phí là 813.000.000 đồng.  

- Hỗ trợ cho 08 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 211 lao động với 

kinh phí thực hiện 662.890.000 đồng. 

- Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và 

một số đối tượng đặc thù khác: đã phê duyệt hỗ trợ cho 75.569 người lao động, kinh 

phí thực hiện là 113.353.500.000 đồng. 

- Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 

kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được 4.355 người, kinh phí thực hiện là 

9.516.350.000 đồng. 

- Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho 1.060 đơn vị, với 33.006 lao động, kinh phí thực 

hiện là 19.913.595.000 đồng. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2021 

1. Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội 
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Tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xây dựng 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho Bí thư Chi bộ 

phụ trách Trưởng ban nhân dân khóm, ấp và Người có uy tín trong cộng đồng, giai 

đoạn 2022 – 2026, trình UBND tỉnh; tiếp tục tham gia Đoàn Kiểm tra, hướng dẫn việc 

thực hiện công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 

tại nơi làm việc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Tiếp tục thẩm định danh sách hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng đại dịch 

Covid-19 của các huyện, thị xã, thành phố; danh sách lao động chấm dứt hợp đồng 

lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trình UBND tỉnh. 

Tiếp tục thẩm định nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của 

các doanh nghiệp; 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 và doanh nghiệp. 

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 tục tổ chức 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 làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo hợp đồng; giới thiệu cung ứng lao động dự tuyển các thị trường lao 

động nước ngoài; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp theo quy 

định. 

3. Giáo dục nghề nghiệp  

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 24/02/2021 của 

UBND tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch 

số 44/KH-SLĐTBXH ngày 19/7/2021 của Sở LĐ-TB&XH tổ chức Hội thi kỹ năng 

nghề cấp tỉnh năm 2021; hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Kế hoạch phát 

triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 tỉnh Sóc Trăng, trình 

UBND tỉnh. 

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng 

nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ của các doanh nghiệp; hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh; theo dõi, giám sát công tác tư vấn tuyển sinh, đào tạo nghề trong các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Nghề Sóc 

Trăng xây dựng phương án tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và Hội 

thi tay nghề cấp tỉnh năm 2021 bằng hình thức trực tuyến; xây dựng Kế hoạch phối 

hợp với Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

4. Chính sách Người có công 

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thủ tục đề nghị xác nhận người có công, thương 

binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng của các huyện, thị xã, thành phố; thẩm định hồ sơ và 
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lập danh sách giới thiệu Hội đồng Giám định y khoa tỉnh khám xác định tỷ lệ đối với 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; ra quyết định trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ và quyết định trợ cấp cho các đối tượng được tặng Bằng khen có thành 

tích tham gia kháng chiến đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần.  

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

Hướng dẫn Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện 

pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19; xây dựng tài liệu tuyên truyền 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; tiếp tục tổng hợp danh sách trẻ em là con của 

sản phụ bị nhiễm Covid-19; trẻ em mồ côi do ảnh hưởng Covid-19 để kịp thời hỗ trợ; 

tiếp tục hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh 

tim có hoàn cảnh khó khăn.  

Tổng hợp số liệu báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2021 - 2030 từ các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị xã thành 

phố; tổng hợp ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức hoạt động 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, 

trình UBND tỉnh; tiếp tục 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 của các địa phương. 

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

6.1. Giảm nghèo 

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều áp 

dụng cho giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách giảm 

nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2021; tiếp tục thẩm định hồ 

sơ, xét công nhận các xã đạt tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí số 11) trên địa bàn tỉnh. 

6.2. Bảo trợ xã hội 

Lập danh sách chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi tròn 90 tuổi nhân dịp Tết 

Nguyên đán năm 2022, trình UBND tỉnh; tổng hợp ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự 

thảo Quyết định quy chế làm việc Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh, trình UBND 

tỉnh; theo dõi, quản lý tình hình nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở 

bảo trợ xã hội.  

6.3. Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, 

mại dâm và phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh; lập kế hoạch khảo sát, 

thống kê, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

phục vụ công tác kiểm tra của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, 

trình UBND tỉnh; thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong 

các cơ sở giáo dục, năm học 2021-2022 (khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát); tiếp 

nhận, quản lý, giáo dục tốt các đối tượng cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện tự 

nguyện và đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy. 
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7. Công tác Thanh tra, tài chính, cải cách hành chính 

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.  

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. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Mã Chí Thanh 
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