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 QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn; 

      Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

       Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của các phòng 

chức năng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (kèm theo Quyết định này). 

      Điều 2. Giao lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ 

vào kế hoạch (tại điều 1) tổ chức triển khai thực hiện. 

      Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
Gửi bản điên tử: 

- Như điều 3; 

- UBND tỉnh;  

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT.                                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

      Văn Phúc Thụ 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2019 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-LĐTBXH ngày        tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động – TB&XH) 

 

 

I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ. 

* PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (Theo Thông báo số 1315/TB-LĐTBXH ngày 20/9/2017) 

1. Đồng chí: Văn phúc Thụ - Giám đốc Sở 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Lao động - TB&XH và trước pháp luật trong 

việc quản lý các hoạt động của ngành trên địa bàn tỉnh.  

- Là chủ tài khoản của đơn vị. 

- Phụ trách các lĩnh vực và đơn vị: Văn phòng Sở; 

- Làm phó Ban thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số Ban khác do UBND tỉnh phân công. 

- Theo dõi công tác Lao động - TB&XH địa bàn huyện Ba Bể và huyện Chợ Đồn. 

- Tham gia sinh hoạt tại Văn phòng Sở. 

2. Đồng chí: Đồng Phúc Hình – Phó Giám đốc  

- Là chủ tài khoản uỷ quyền của đơn vị. 

- Thường trực, điều hành mọi hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở đi  vắng. 

- Phụ trách các lĩnh vực và đơn vị: Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy; Cơ sở 

Bảo trợ xã hội tổng hợp (thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Bảo trợ XHTH và CTXH với Trung tâm Nuôi dưỡng TE có 

HCĐKK). 

- Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở. 

- Theo dõi công tác Lao động - TB&XH địa bàn huyện Pác Nặm và huyện Ngân Sơn. 



                                                                         KH năm 2019-LĐTBXH- 

 
3 

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội. 

3. Đồng chí: Nguyễn Tiến Cƣơng – Phó Giám đốc  

- Phụ trách các lĩnh vực và đơn vị: Phòng Lao động việc làm và Dạy nghề; Thanh tra Sở; Trung tâm Dịch vụ việc làm. 

- Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở. 

- Theo dõi công tác Lao động - TB&XH địa bàn huyện huyện Na Rì và Thành phố Bắc Kạn. 

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Lao động việc làm và Dạy nghề. 

4. Đồng chí: Dƣơng Bằng Giang - Phó Giám đốc  

- Phụ trách các lĩnh vực và đơn vị: Phòng Người có công và Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Trung tâm Điều dưỡng người có công. 

- Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở. 

- Theo dõi công tác Lao động - TB&XH địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Bạch Thông. 

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Người có công và Bảo vệ chăm sóc trẻ em. 

II - VĂN PHÕNG SỞ 

A. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Đ/c Dƣơng Thị Huế - Chánh Văn phòng  

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGĐ về các công việc của Văn phòng. 

- Trực tiếp tham mưu giúp việc Ban Giám đốc Sở trong công tác tổ chức cán bộ; duy trì trật tự, kỷ luật, kỷ cương theo nội 

quy, quy chế của cơ quan. 

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Sở.  

2.  Đ/c Triệu Sinh Trung - Phó Chánh Văn phòng 

- Thay mặt Chánh Văn phòng điều hành các hoạt động của Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng. 

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực kế hoạch - tài chính của Sở. 
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- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và công tác ANTT của Sở. 

- Thực hiện tổng hợp kế hoạch và báo cáo chung c ủa ngành về kế hoạch, tài chính; quản lý, kiểm soát các nguồn tài chính, 

thông báo công khai tài chính theo quy định.   

- Thực hiện phân bổ giao dự toán và điều chỉnh dự toán nguồn kinh phí địa phương. 

- Thống kê, kiểm kê, thanh lý tài sản cơ quan Văn phòng Sở hàng năm. 

- Tham mưu thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Phối hợp cùng công chức của phòng tham gia công tác thẩm kế tại các đơn vị trực thuộc và Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội các huyện, thành phố. 

- Phối hợp cùng cán bộ của phòng hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc và phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội các huyện, thành phố. 

3. Đ/c Ma Văn Tôn - Phó Chánh Văn phòng 

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực hành chính - tổng hợp của Sở, công tác bảo vệ cơ quan, văn thư lưu trữ và những công việc 

hành chính khác.  

- Phụ trách công nghệ thông tin, công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế. 

- Theo dõi, xác nhận giấy đi đường của công chức Sở, chốt số km các xe ôtô và đối chiếu xăng, dầu hàng tháng theo Quy 

chế. 

- Sắp xếp, lên lịch công tác hàng tuần của BGĐ, các phòng chức năng thuộc Sở. Điều xe ô tô đi công tác theo lịch hàng tuần. 

- Trực tiếp lập thủ tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nguồn vốn có tính chất đầu tư xây dựng của Sở; 

- Theo dõi công tác bảo hành, bảo trì các công trình XDCB, nhà, vật kiến trúc cơ quan. 

4. Đ/c Hoàng Ngọc Tú - Chuyên viên 

- Trực tiếp thực hiện một số công việc: Đôn đốc các phòng, đơn vị báo cáo theo định kỳ; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo 

tuần, tháng, quý, năm và một số báo cáo khác của cơ quan đảm bảo đủ nội dung, đúng thời gian quy định. 
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- Trực tiếp theo dõi đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ do tỉnh giao. 

- Phụ trách cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Hướng dẫn, tham mưu thực hiện các thủ tục hành chính, ISO của Sở 

- Theo dõi, cập nhật tăng giảm hồ sơ bảo hiểm xã hội của công chức, nhân viên Cơ quan Văn phòng Sở. 

- Tổng hợp kết quả bình công hàng tháng của Sở. 

- Trực tiếp phụ trách, thường trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thực hiện các công việc liên quan đến một cửa, một 

cửa liên thông.  

5. Đ/c Dƣơng Thị Minh Hằng - Phụ trách Kế toán. 

- Phụ trách chung về kế toán của Sở. 

- Tham mưu hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, tổ chức thẩm kế đối với các đơn vị trực thuộc và phòng Lao động – Thương binh 

và Xã hội các huyện, thành phố. 

- Tổng hợp dự toán, báo cáo tài chính toàn ngành nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền. 

- Tổng hợp dự toán toàn ngành nguồn kinh phí địa phương, nguồn kinh phí chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

- Thực hiện việc giao dự toán và điều chỉnh dự toán nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền. 

- Tham gia công tác thẩm kế tại các đơn vị trực thuộc và phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố. 

- Tham mưu tổng hợp quyết toán các dự án đầu tư, nguồn vốn có tính chất đầu tư xây dựng. 

- Phụ trách công tác kế toán Quỹ đền ơn đáp nghĩa; tham gia giúp việc BCĐ quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh. 

6. Đ/c Bàn Thị Lai - Kế toán viên.  

- Tổng hợp báo cáo quyết toán nguồn kinh phí toàn ngành. 
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- Phối hợp cùng cán bộ phụ trách kế toán hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc và phòng Lao động – 

Thươngbinh và Xã hội các huyện, thành phố. 

- Tham mưu việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí địa phương và chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Tham gia công tác thẩm kế tại các đơn vị trực thuộc và và phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố. 

- Chuyên quản các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

7. Đ/c Nguyễn Ngân Hà - Kế toán viên. 

- Theo dõi, kiểm soát và tổng hợp toàn bộ nguồn chi hành chính. 

- Theo dõi, kiểm soát, tổng hợp nguồn kinh phí trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công. 

- Theo dõi, kiểm soát và tổng hợp toàn bộ các khoản tiền gửi kho bạc, ngân hàng. 

- Theo dõi cập nhật và tổng hợp toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ của cơ quan. 

- Phụ trách công tác kế toán quỹ bảo trợ trẻ em. 

- Tham gia công tác thẩm kế tại các đơn vị trực thuộc và và phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố. 

8. Đ/c Hà Sỹ Công - Nhân viên Văn phòng 

- Có trách nhiệm bảo vệ cơ quan trong giờ hành chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra mất mát tài sản và cháy, 

nổ trong cơ quan. Hướng dẫn khách, công dân vào cơ quan, vào phòng một cửa để liên hệ công việc. 

- Hỗ trợ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.  

- Chịu trách nhiệm về điện, nước trong cơ quan và tăng âm, loa đài hội trường.  

- Chấm công hàng tháng của Văn phòng. Hỗ trợ tổng hợp kết quả bình công hàng tháng của Sở. 

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và công tác ANTT Văn phòng Sở. 

9. Đ/c Lƣờng Thuỳ Trang - Nhân viên văn thƣ, thủ quỹ 
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- Tiếp nhận văn bản các cơ quan, đơn vị gửi đến, cập nhật vào phần mềm hồ sơ công việc để Ban Giám đốc Sở xem xét phê 

duyệt, chuyển văn bản tới các phòng chức năng. 

- Trực tiếp vào sổ theo dõi, cho số văn bản, đóng dấu văn bản do Sở ban hành và chuyển văn bản kịp thời, đầy đủ theo đúng 

địa chỉ nơi nhận. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra thể thức văn bản của các phòng chuyên môn trước khi ban hành. Quản lý chữ ký số của Sở. 

- Tham mưu thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ. 

- Mở sổ theo dõi việc nhập, xuất văn phòng phẩm, việc sử dụng máy Fax của cơ quan; thực hiện công tác bảo mật đúng theo 

quy định hiện hành. 

- Làm thủ quỹ cơ quan. Thực hiện quản lý tốt các nguồn quỹ đúng quy định, không để xảy ra thất thoát quỹ tiền mặt của cơ 

quan. 

10. Đ/c Vùi Thị Thanh - Nhân viên Tạp vụ 

- Vệ sinh phòng làm việc của BGĐ, Văn phòng, hội trường, phòng họp.  

- Vệ sinh dọc hành lang, bậc lên xuống, sân và các công trình vệ sinh cơ quan; trực phòng văn thư khi đồng chí văn thư đi 

vắng. 

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản trong kho, trang thiết bị trong hội trường, phòng họp; phục vụ các chương trình 

hội họp. 

11. Đối với hai đồng chí lái xe 

  Thực hiện các chương trình công tác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng; đảm bảo đúng lộ trình công tác, chấp 

hành nghiêm Luật giao thông đường bộ và đảm bảo an toàn đối với người và phương tiện trong quá trình tham gia giao thông; có 

trách nhiệm quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh sạch sẽ đối với xe được giao, cụ thể: 

- Đồng chí Hà Sỹ Văn quản lý xe ô tô biển số 97A – 00007. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Chiến quản lý xe ô tô 97A-5868 và xe ô tô biển số 97A- 4555.  
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12. Đ/c Trần Trọng Tâm - Nhân viên Bảo vệ 

- Có trách nhiệm bảo vệ cơ quan ngoài giờ hành chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản 

và cháy, nổ trong cơ quan; nhắc nhở mọi người để xe máy gọn gàng đảm bảo cho ô tô cơ quan ra vào. 

- Liên hệ, báo cáo với lãnh đạo Văn phòng khi có khách (nếu có) đến cơ quan ngoài giờ hành chính. 

- Nhận văn bản hỏa tốc của cơ quan ngoài giờ hành chính. 

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công, từng công chức, nhân viên Văn phòng có trách nhiệm chủ động tham mƣu và 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài sự phân công cụ thể nêu trên, mọi công chức, nhân viên Văn phòng  có trách nhiệm 

thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công. 

B. KẾ HOẠCH NĂM 2019 

* Công tác Văn phòng 

TT Nội dung công việc Ngƣời thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

I Công tác Hành chính – Quản trị   

1 TM giúp BGĐ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng năm 2019 Đ/c Tôn Tú, Công Tháng 01 

2 
Xây dựng kế hoạch trực tết và chuẩn bị cơ sở vật chất để cơ quan Văn phòng Sở đón tết 

Nguyên đán Mậu Tuất 2019 

Đ/c Tôn,  Công, 

Thanh  
Tháng 01 

3 Phối hợp với Công đoàn VP Sở tổ chức Hội nghị CCVC đầu năm 2019 
Đ/c Huế, Trung, 

Tôn, Hằng, Thanh 
Tháng 01 

4 Thống kê, kiểm tra tài sản cơ quan văn phòng Sở 
Đ/c Trung, Hà, 

Công, Thanh 
Tháng 01 

5 
Tham mưu BGĐ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 

Đ/c Huế, Tôn, Tú, 

Trang 
Tháng 7 

6 Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác hàng tháng, quý, năm Đ/c Tú Hàng tháng 
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TT Nội dung công việc Ngƣời thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

7 
Kiểm tra, sửa chữa điện nước cơ quan; tham mưu xây dựng và thực hiện công tác 
phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự cơ quan VP Sở năm 2019 

Đ/c Công Hàng tháng 

8 Chấm công hàng tháng của Văn phòng. Tổng hợp kết quả bình công hàng quý của Sở Đ/c Công Hàng tháng, quý 

9 Công tác văn thư Đ/c Trang Hàng ngày 

10 Lái xe Đ/c Văn, Chiến Theo lịch  

II Công tác cải cách hành chính   

1 Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác cải cách hành chính 
Đ/c Tôn, Huế, 

Trung, Tú 
Hàng tháng 

2 Thực hiện công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính Đ/c Tú,  Công Hàng tháng 

3 Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa Đ/c Tú, Công Hàng tháng 

4 Tuyên truyền, khuyến khích người dân, DN thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3,4 Đ/c Tôn, Tú Hàng tháng  

5 Duy trì thực hiện chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 Đ/c Tú Hàng tháng  

6 Công tác công nghệ thông tin Đ/c Tôn Hàng tháng 

7 Công tác pháp chế Đ/c Tôn Hàng tháng 

8 Trực tiếp theo dõi đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ do tỉnh giao Đ/c Tú Thường xuyên 

III Công tác Tổ chức cán bộ   

1 Rà soát quy hoạch cán bộ  Đ/c Huế Quý I 

2 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC Đ/c Huế Tháng 1 

3 TM BGĐ kiện toàn lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Đ/c Huế Trong năm 

4 Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho CCVC và nhân viên hợp Đ/c Huế Thường xuyên 
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TT Nội dung công việc Ngƣời thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

đồng lao động 

IV Công tác Thi đua, Khen thƣởng   

1 Hướng dẫn và thông báo đăng ký thi đua khen thưởng năm 2019 Đ/c Huế Tháng 1 

2 Đăng ký thi đua theo Khối Văn hóa xã hội Đ/c Huế Tháng 1 

3 Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng thường xuyên, đột xuất trong năm. Đ/c Huế Trong năm 

4 Tổ chức hướng dẫn xét và thông báo kết quả thi đua năm 2019 Đ/c Huế Tháng 11+12 

 

* Công tác Kế hoạch – Tài chính 

TT Nội dung công việc Ngƣời thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

I Công tác kế hoạch   

1 Thông báo các chỉ tiêu, kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị Đ/c Trung, Hằng Tháng 01 

2 Tổng hợp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ngành LĐTBXH Đ/c Trung Tháng 01 

3 Tổng hợp phân bổ chi tiết nguồn vốn chương trình MTQG năm 2019 Đ/c Lai Quý I 

4 Rà soát, báo cáo mua sắm tài sản tập trung  
Đ/c Trung, Hằng, 

Lai 
Trong năm 

5 
Tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 gửi Bộ, 

UBND tỉnh và Sở Kế hoạch- Đầu tư 
Đ/c Trung, Hằng Tháng 7+8 

6 Tổng hợp nhu cầu tiền lương tăng thêm theo quy định Đ/c  Hà Tháng 7+8 

7 Báo cáo nhu cầu kinh phí điều chỉnh tăng thêm trợ cấp ưu đãi người có công với Bộ  
Đ/c Trung, Hằng, 

Lai 
Tháng 7+8 

8 Xây dựng dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2020 
Đ/c Trung, Hằng, 

Lai 
Quý III 

9 
Rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch ngân sách và dự ước thực hiện cả 

năm, điều chỉnh trong năm (nếu có).  
Đ/c Trung, Lai,  

Hằng,Hà 
Tháng 10+11 



                                                                         KH năm 2019-LĐTBXH- 

 
11 

TT Nội dung công việc Ngƣời thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

10 
Đôn đốc các phòng chuyên môn thanh toán hoàn thành kế hoạch năm 2019 Đ/c Trung, Lai,  

Hằng,Hà 
Tháng 11+12 

II Công tác Tài chính   

1 Thanh quyết toán các nguồn kinh phí trong thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2018 Đ/c Lai, Hằng, Hà Tháng 01 

2 
Phân bổ và giao dự toán năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc, Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.  
Đ/c Trung, Hằng, 

Lai 
Tháng 01+02 

3 

Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán năm 2018, báo cáo cơ 

chế tự chủ năm 2018 đối với các đơn vị trực thuộc và Phòng Lao động – TB&XH các 

huyện, thành phố 

Đ/c Lai, 

Hằng,Hà,Trung 

Tháng 01 

4 
Thông báo công khai tài chính; Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan văn phòng 

Sở 

Đ/c Trung, Lai,  

Hằng,Hà 

Tháng 01 

5 
Tổng hợp số liệu năm 2018 đối chiếu với Kho bạc tỉnh, xem xét đề nghị chuyển nguồn 

theo nhiệm vụ chi sang năm sau tiếp tục thực hiện     

Đ/c Trung, Lai,  

Hằng,Hà 

Tháng 02 

6 

- Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán năm 2018 tại các đơn vị trực thuộc. 

- Tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí địa phương và kinh phí Chương trình MTQG 

năm 2018 

Đ/c Trung, Lai,  

Hằng,Hà 

Tháng 3 

7 
Tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo quyết toán năm 2018 nguồn kinh phí địa phương và 

Chương trình MTQG. 

Đ/c Trung, Lai,  

Hằng,Hà 

Tháng 04 

8 - Chuẩn bị báo cáo quyết toán năm 2018 theo lịch thông báo của Sở Tài chính.  Đ/c Lai,  Hằng Tháng 4+5 

9 
Tổ chức thẩm tra quyết toán ngân sách TW năm 2018 tại các huyện, thành phố Đ/c Trung, Lai,  

Hằng,Hà 

Tháng 4+5 

10 Tổng hợp báo cáo quyết toán nguồn kinh phí TW năm 2018 quyết toán với Bộ Đ/c Hằng,Hà Tháng 5+6 

11 
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, dự ước thực hiện 6 

tháng gửi  Sở Tài chính  

Đ/c Trung, Lai, 

Hằng,Hà 

Tháng 5 

12 Thông báo quyết toán năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Lao động – Đ/c Trung, Lai,  Tháng 6+7 
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TT Nội dung công việc Ngƣời thực hiện 
Thời gian hoàn 

thành 

Thương binh và xã hội các huyện, thị xã.    Hằng,Hà 

13 Tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách trung ương năm 2018 Đ/c Hằng, Hà Quý III 

14 
Thực hiện quyết toán ngân sách TW năm 2018 với Bộ theo lịch thông báo của Bộ Đ/c Hằng,Trung, 

Hà 

Tháng 8+9 

15 
Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 Đ/c Hằng,Trung, 

Lai, Hà 

Tháng 8+9 

16 
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách trung ương 10 tháng đầu năm và dự ước 

cả năm với Bộ  

Đ/c Hằng, Trung, 

Lai 

Tháng 10+11 

17 Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm  Đ/c Hằng, Lai Tháng 12 

18 
Hoàn tất các thủ tục thanh toán, đối chiếu với Kho bạc tỉnh khi kết thúc năm ngân sách   Đ/c Hằng, Trung, 

Lai, Hà 

Tháng 12 

III. THANH TRA SỞ. 

A. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG NĂM 
 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ ĐƢỢC  THỰC HIỆN ĐƠN VỊ PHỐI HỢP GHI CHÚ 

Quý I 

 

Triển khai phiếu tự kiểm tra Pháp luật 

lao động. 

Các doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn tỉnh. 
Các đơn vị liên quan.  

Thanh tra việc thực hiện Pháp Luật lao 

động; ATVSLĐ; BHXH.   

10 doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn tỉnh. 

Phòng LĐVL&DN, 

BHXH tỉnh, BQLDA 

các khu công nghiệp. 

 

 

Quý II + 

Thanh tra việc tiếp nhận, xét duyệt, xác 

nhận và quản lý hồ sơ đối với người 

hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ 

Hồ sơ CĐHH thuộc 03 

huyện: Na Rì, Ngân Sơn, 

Ba Bể 

Phòng NCC&BVCSTE, 

Phòng LĐ-TB&XH các 

huyện Na Rì, Ngân Sơn, 
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III 

 

 

 

Quý II + 

III 

 

 

bị nhiễm chất độc hóa học do Sở Lao 

động – TB&XH tỉnh Bắc Kạn quản lý. 

Ba Bể. 

 

Thanh tra việc thực hiện chính sách ưu 

đãi người có công với cách mạng và 

công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực 

hiện chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng tại Phòng LĐ-TB&XH.  

Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội 02 huyện: 

Na Rì, Ngân Sơn. 

Văn phòng Sở. 

 
 

Quý IV 
Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn. 

03 trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên huyện 

Phòng LĐVL&DN  

 

B. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN GHI CHÚ 

1 
Tham dự các chương trình tập huấn về nghiệp vụ thanh tra do Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội và Thanh tra tỉnh tổ chức. 
Cả năm 

 

2 Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh. 
Theo kế hoạch của 

Đoàn kiểm tra 

 

3 
Điều tra kịp thời các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh theo 

quy định. 
Cả năm 

 

4 Thường trực công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN,TC. Cả năm  

5 Tham mưu, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của ngành. Cả năm  
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6 
Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở, Thanh 

tra tỉnh và Thanh tra Bộ. 
Cả năm 

 

IV. PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ. 

A. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Ông Hoàng Trọng Tuấn –Trƣởng phòng 

- Phụ trách chung nhi ệm vụ chuyên môn của phòng; lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng và chịu trách 

nhiệm trước BGĐ Sở về chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ tiêu nhiệm vụ của phòng; 

- Tham mưu cho BGĐ Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch năm năm và hàng năm ; tham mưu công tác chỉ đạo, hướng dẫn và 

tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, 

chương trình mục tiêu và các đề án, dự án về lĩnh vực của phòng; 

- Trực tiếp tham mưu cho BGĐ về các dự án, chương trình đầu tư lĩnh vực ngành nghề trọng điểm tại Trường Cao đẳng nghề dân 

tộc nội trú Bắc Kạn; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

- Phụ trách trực tiếp lĩnh vực việc làm; 

- Phụ trách chương trình phát triển thanh niên; chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn; phối hợp với Hội nông dân, Liên minh 

HTX tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ… 

- Phụ trách công tác CCHC và đưa tin, bài tuyên truyền về các lĩnh vực của phòng trên Website của Sở; 

- Tổ chức triển khai , kiểm tra, đánh giá, giám sát nhiệm vụ chuyên môn của phòng theo quy định của pháp luật và quy chế 

của cơ quan; 

2. Ông Nông Anh Tú – Phó trƣởng phòng 

- Phụ trách lĩnh vực lao động, tiền lương; lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp; an 

toàn vệ sinh lao động. 

- Đưa tin, bài trên trang Website của Sở theo lĩnh vực được phân công, phụ trách; 

- Thay mặt Trưởng phòng điều hành các công việc khi trưởng phòng đi vắng; chịu trách nhiệm trước BGĐ và Trưởng phòng 

về lĩnh vực trực tiếp tham mưu; triển khai thực hiện lĩnh vực được phân công phụ trách; 
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- Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá lĩnh vực chuyên môn của phòng. 

3. Bà Ma Thị Diễm – Phó Trƣởng phòng 

        - Phụ trách lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và BGĐ Sở về lĩnh vực được phân công 

phụ trách, cụ thể: 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

- Thực hiện công tác ISO lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

- Đưa tin, bài trên trang Website của Sở theo lĩnh vực được phân công, phụ trách; 

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công. 

4. Ông Vũ Văn Linh – Chuyên viên 

- Tham mưu, triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, tiền lương; lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo 

hiểm thất nghiệp. 

- Tham mưu, thực hiện cấp giấy phép cho lao động nước ngoài. 

- Tham mưu, thực hiện giúp đỡ xây dựng nông thôn mới. 

- Đưa tin, bài trên trang Website của Sở theo lĩnh vực được phân công;  

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng phân công; 

5. Ông Phạm Văn Trọng – Chuyên viên 

- Tham mưu, thực hiện lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động; 

- Triển khai chương trình phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh. 

- Đưa tin, bài trên trang Website của Sở theo lĩnh vực được phân công;  

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng phân công; 

6. Bà Ngô Thị Thủy – Chuyên viên 

- Tham mưu, thực hiện lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

- Tham mưu, thực hiện cấp giấy đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 
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- Tham mưu về chính sách việc làm công, xuất khẩu lao động, Quỹ quốc gia về việc làm. 

- Triển khai thực hiện công tác thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động; 

- Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Thư ký Hội đồng trọng tài tỉnh; 

- Tham mưu chương trình phát triển thanh niên ; chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn; phối hợp với Hội nông dân, Liên 

minh HTX tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ… 

- Tổng hợp báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) của phòng; báo cáo định kỳ công tác khoa giáo. 

- Đưa tin, bài trên trang Website của Sở theo lĩnh vực được phân công;  

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng phân công. 

*  Tổ chức Thực hiện:  

- Thực hiện nghiêm túc chính sách của Đảng, Nhà nước, nội qui, các qui chế của cơ quan; 

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công từng đồng chí trong phòng chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch tổ chức 

thực hiện; cùng phối hợp, hỗ trợ trong triển khai các lĩnh vực công việc; thường xuyên báo cáo kết quả triển khai công việc 

(tháng, quý, năm) về bộ phận tổng hợp (đ/c Thủy) đảm bảo đạt hiệu quả. 

B. CHỈ TIÊU VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu đƣợc giao 

TT Chỉ tiêu UBND tỉnh 

giao (người) 

Ghi chú 

1 Giải quyết việc làm 5.000  

2 Xuất khẩu lao động 400  

3 
Tư vấn việc làm  3.500  

Trong đó: Số người tìm được việc làm 1.000  

4 Số người được đào tạo 6.000 
(Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, 

sơ cấp và dưới 3 tháng) 
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5 

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, trong đó:   

- Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 24.050  

- Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 17.025  

- Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.910  

2. Kinh phí đƣợc giao: 

2.1. Kinh phí địa phương được giao: 226.000.000đ, gồm: 

2.1.1. Chi thực hiện công tác lao động, việc làm: 80.000.000,đ 

- Triển khai công tác quản lý LĐVL, XKLĐ: 14.000.000,đ 

- Thu thập, tổng hợp, lưu trữ thông tin thị trường lao động: 31.000.000,đ 

- Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm: 20.000.000,đ 

- Hoạt động của Hội đồng trọng tài (thư ký + VPP): 15.000.000,đ. 

2.1.2. Chi thực hiện công tác dạy nghề: 146.000.000,đ 

- Tổ chức bồi dưỡng về GDNN cho cán bộ làm công tác dạy nghề cấp huyện, xã, phường: 11.000.000,đ 

- Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh: 60.000.000,đ. 

- Tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019: 75.000.000,đ 

2.2. Kinh phí chương trình mục tiêu:  

2.2.1. Chi thực hiện công tác việc làm: 360.000.000đ (tham mưu chuyển kinh phí cho TT DVVL). 

2.2.2. Chi thực hiện công tác an toàn lao động: 580.000.000,đ 

2.2.3. Kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: chưa phân bổ 

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ đào tạo lưu động 02 trung tâm (TT GDNN – 

GDTX huyện Bạch Thông và TT GDNN – GDTX huyện Ba Bể). 

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (phi nông nghiệp); 
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- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 

- Phát triển chương trình, giáo trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 

- Tuyên truyền về đào tạo nghề, tạo việc làm đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ;  

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động của chương trình. 

C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  

STT Nội dung công việc Giải pháp thực hiện 
Ngƣời thực 

hiện 
Thời gian 

1 Lĩnh vực việc làm 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn lồng ghép với hội nghị triển khai công tác quản lý 
lao động, việc làm và XKLĐ 

Đ/c Tuấn, 
Thủy, Diễm 

Tháng 1 

- Tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực về giải quyết việc làm cho cán bộ không 
hưởng lương của các xã, phường thị trấn 
- Xây dựng KH thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin thị trường lao động năm 
2019 
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra tại Trung ương và địa phương. 
- Chỉ đạo các huyện, thành phố lập kế hoạch và tổ chức thu thập, tổng hợp, xử 
lý thông tin thị trường lao động năm 2019 . 
- Tổng hợp, xử lý, nhập tin vào phần mềm và hoàn thiện. 
- Phúc tra tình hình thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 
tại các huyện, thành phố; 
- Chỉ đạo Trung tâm DVVL và các DN phối hợp với chính quyền địa phương 
tăng cường công tác tư vấn, GTVL và tuyển lao động làm việc trong tỉnh, 
ngoài tỉnh, XKLĐ. 
- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của TT DVVL và các DN 
tuyển lao động trên địa bàn. 
- Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động 
- Hỗ trợ lao động di cư tại Trung tâm dịch vụ việc làm 
- Hỗ trợ việc làm cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, người 
khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn 
- Kiểm tra giám sát quá trình thực hiện 

 
 

Đ/c Tuấn, 
Thủy 

 
 

Từ Quý II 
đến quý IV 

  - Kịp thời triển khai các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực lao động tiền   
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2 Lĩnh vực lao động, tiền 
lương, BHXH, BH tự 
nguyện 

lương; BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện. 
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với BHXH tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ 
chức hội nghị triển khai về chinh sách tiền lương, BHXH bắt buộc, BHXHTN. 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát về tiền lương; BHXH bắt buộc, 
BHXH tự nguyện. 

   
Tú, Linh  

Từ Quý I 
đến quý IV. 
 

- Cấp giấy phép cho lao động nước ngoài Linh  

 
 
 
3 

 
 

Lĩnh vực ATVSLĐ 

- Báo cáo tổng kết 2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 2019 về công 
tác ATVSLĐ. 
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình ATVSLĐ tỉnh năm 2019. 
- Tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình ATVSLĐ tỉnh năm 
2019 

Tú, Trọng 

Quý I 
đến quý  III 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng hành động ATVSLĐ vào tháng 5 (phối 
hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức lồng ghép Tháng công nhân). 
- Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ năm 
2018. 

Quý  II 

- Kịp thời triển khai, hướng dẫn các văn bản mới về ATVSLĐ. 
- Thực hiện Chương trình An toàn lao động theo Quyết định 899/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. 
- Triển khai các nội dung về chương trình mục tiêu về công tác ATLĐ 
- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ, trong đó tập 
trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ; trước, trong và sau mùa mưa 
bão. 
- Thực hiện các nội dung liên quan đến quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp. 

 
 
 
Từ Quý I 
đến quý IV 

4 
Lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp 

- Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019 
- Chỉ đạo các huyện, thành phố căn cứ kết quả đào tạo nghề năm 2018, rà soát 
nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, sau đó phê duyệt kế 
hoạch gửi Sở Lao động – TBXH tổng hợp. 

 
Diễm, Thủy 

 

 
Quý I 

 

- Cấp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Thủy Quý I đến 
Quý IV 

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhà giáo 
dạy trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng 
- Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục nghề nghiệp 

 
Diễm, Thủy 

Quý III, IV 
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- Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2019 
- Tổ chức đưa đoàn đi tham dự Hội thi toàn quốc  

Diễm, Thủy Quý  II, IV 

5 Thực hiện nhiệm vụ của 
Hội đồng trọng tài 

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2019 
- Tổ chức các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ của HĐTT 

Thủy 
 

Cả năm 

V. PHÕNG NGƢỜI CÓ CÔNG VÀ BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM 

A. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Bà Ma Thị Duyên -  Trƣởng phòng    

- Phụ trách chung.  

Trực tiếp đảm nhận các công việc sau:  

- Xây dựng kế hoạch chương trình công tác hàng năm trình BGĐ Sở Phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách 

nhiệm trước BGĐ về các công việc và hoạt động của phòng. 

- Thẩm định các văn bản, quyết định trước khi trình BGĐ. 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở triển khai các hoạt động của phòng, của ngành. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động của phòng hàng tuần và nội dung hoạt động tuần tiếp theo báo cáo lãnh đạo sở phụ trách. 

- Quản lý cán bộ, công chức của phòng theo thẩm quyền và theo quy chế cơ quan. 

2.Ông Lƣơng Kim Phong- Phó trƣởng phòng. 

- Giúp việc cho trưởng phòng, thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc khi Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy 

quyền. Chịu trách nhiện trước Trưởng phòng và Ban giám đốc sở về nhiệm vụ được phân công 

 Phụ trách công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và tr ực tiếp tham mưu, thực hiện các công việc sau: Chương trình Bảo vệ trẻ 

em; Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội; Chương trình hành động vì trẻ em; Xây dựng Xã, phường, thị trấn 

phù hợp với trẻ em; Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. 

- Cập nhật, quản lý dữ liệu phần mềm thống kê trẻ em và chuyển dữ liệu về Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định. 



                                                                         KH năm 2019-LĐTBXH- 

 
21 

- Theo dõi việc quản lý, chăm sóc, khai thác các công trình ghi công liệt sĩ. 

- Triển các các hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em. 

- Theo dõi và phối hợp với các đơn vị quản lý các đối tượng trẻ em sống tại các Trung tâm BTXH tỉnh. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần, tháng, quý, năm thuộc lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em. 

3 Bà Nguyễn Thị Hảo- Phó trƣởng phòng 

- Giúp việc cho trưởng phòng, chịu trách nhiện trước Trưởng phòng và Ban giám đốc sở về nhiệm vụ được phân công 

- Trực tiếp tham mưu thực hiện chính sách (tăng, giảm trợ cấp, BHYT, MTP và các chế độ khác) đối với các đối tượng: 

Người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH; Trợ cấp một lần người HĐKC-GPDT; Người hoạt động Cách mạng trước ngày 

01/01/1945; người hoạt động Cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945;  Đối tượng tham gia chiến 

tranh BVTQ làm nhiệm vụ quốc tế sau 30/4/1975 đã phục viên  xuất ngũ thôi việc theo QĐ số 62; Đối tượng công dân hỏa tuyến 

tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ chiến tranh BVTQ và làm nhiệm vụ quốc tế theo QĐ 49 và lưu ghép hồ sơ trên theo 

quy định. 

-Trả lời đơn thư hỏi chế độ chính sách đối với đối tượng nêu trên. 

- Theo dõi và phối hợp tham mưu thực hiện Quyết định số 22 và Thông tư 09 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà 

ở. 

- Tham mưu thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa: Kiện toàn Ban quản lý quỹ khi thành viên Ban có sự thay đổi; tổng hợp 

kết quả cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm sau... 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn,  tuyên truyền chế độ chính sách NCC. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn đại biểu NCC tiêu biểu tham dự hội nghị do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tổ 

chức. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần, tháng, quý, năm thuộc lĩnh vực Người có công. 

4. Bà Ngô Thị Thu Hƣờng - Chuyên viên 
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- Tham mưu thực hiện chính sách  (tăng, giảm trợ cấp, BHYT, MTP và các chế độ khác) đối với các đối tượng: Liệt sĩ, thân nhân 

liệt sĩ; người HĐCM-HĐKC bị địch bắt tù đày; người có công giúp đỡ cách mạng; anh hùng LLVT; người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số của tỉnh;  Trợ cấp ưu đãi HSSV; Bà mẹ VNAH; chế độ đối với các đối tượng TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến  “Đối tượng theo QĐ 170, QĐ 40,QĐ 290”; và lưu ghép các hồ sơ trên theo quy định. 

- Tham mưu, theo dõi công tác thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ ...trên địa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn thân nhân liệt sĩ, đoàn Ban chỉ đạo đi thăm viếng NTLS tại các tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ NCC tỉnh ngoài chuyển đến và giới thiệu đối tượng NCC di chuyển trong tỉnh và đi tỉnh ngoài. 

- Trực tiếp quản lý phòng kho lưu trữ hồ sơ và toàn bộ hồ sơ đối tượng: người có công và các đối tượng khác do phòng NCC 

thực hiện chế độ chính sách. Hàng tháng, quý, năm thống kê báo cáo số lượng hồ sơ đối tượng. 

- Phối hợp tham mưu, thực hiện chi trả trợ cấp người có công qua hệ thống Bưu điện. 

- Phối hợp khảo sát xác minh qui tập mộ liệt sĩ; hướng dẫn các huyện, thành phố tiếp nhận an táng hài cốt liệt sĩ. 

- Tổng hợp các cuộc họp nghiệm thu hồ sơ NCC. 

- Trả lời đơn thư hỏi chế độ chính sách đối với đối tượng nêu trên. 

- Thực hiện các nhiệm vụ hành chính của phòng và nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng phân công. 

 5. Bà Nông Thị Phƣơng Liên – chuyên viên 

- Tham mưu thực hiện chính sách  (tăng, giảm trợ cấp, BHYT, MTP và các chế độ khác) đối với các đối tượng:Thương binh, 

người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công 

tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo QĐ 142/2008/QĐ-TTg; Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham 

gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo QĐ 

53/2010/QĐ-TTg; đối tượng là cựu chiến binh theo NĐ150/2006/NĐ-CP, 157/2016/NĐ-CP; Người được cử làm chuyên gia giúp 

Lào và Căm - Pu - Chia theo QĐ 57 (QĐ 62/2015/QĐ-TTg bổ sung QĐ 57); Người được tặng bằng khen theo Quyết định số 

24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016; Cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình; và lưu ghép các hồ sơ trên theo quy định. 

- Tham mưu thực hiện công tác điều dưỡng NCC. 
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- Xây dựng kế hoạch thăm tặng quà Tết Nguyên Đán và 27/7 hàng năm, hướng dẫn, thẩm định danh sách tặng quà của Chủ 

tịch nước, tổng hợp báo cáo Bộ LĐ-TBXH và UBND tỉnh. 

- Theo dõi chấm công hàng tháng và ghi biên bản các cuộc họp của phòng, thực hiện công tác thi đua khen thưởng của 

phòng. 

- Trả lời đơn thư hỏi chế độ chính sách đối với đối tượng nêu trên. 

- Tham mưu triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

- Tham mưu triển khai kết nối tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng phân công. 

6. Bà Ma Thị  Kim Oanh - Chuyên viên 

- Trực tiếp tham mưu triển khai các chương trình:  Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; Chương trình thúc đẩy 

quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; Chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh; Chương 

trình hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao 

động trẻ em giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, chính sách khác hỗ trợ cho trẻ em có cảnh khó khăn. 

- Tổ chức triển khai các hoạt động cho trẻ em nhân dịp lễ, tết và các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em. 

- Xây dựng kế hoạch, theo dõi, báo cáo các hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em;  cập nhật, quản lý dữ liệu phần mềm theo dõi  

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và chuyển dữ liệu về Quỹ bảo trợ trẻ em theo quy định. 

- Phụ trách ISO của phòng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng phân công. 

*  Tổ chức Thực hiện:  

- Đối với các hồ sơ xác nhận mới khi đưa vào lưu trữ, phải qua thẩm định của chuyên môn và có biên bản giao nhận cụ thể. 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kịp thời chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCC và thân nhân của họ, các chính 

sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. 
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- Nghiêm túc thực hiện các quy định cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nội qui; các qui chế của cơ quan. 

- Các đồng chí theo lĩnh vực được phân công phụ trách hàng tuần, tháng, quý, năm có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 

(NCC đ/c Hảo, BVCSTE đ/c Phong, BĐG đ/c Liên ) để tổng hợp báo cáo Trưởng phòng và viết tin, bài đăng tải lên cổng thông 

tin điện tử của Sở. 

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công từng đồng chí trong Phòng chủ động tham mưu đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện 

đạt hiệu quả./. 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

1. Ngƣời có công. 

1.1.Chỉ tiêu nhiệm vụ 

- Duy trì 122 xã phường, thị trấn làm tốt công tác TBLS - NCC. 

- Đảm bảo 100% đối tượng NCC đủ điều kiện được hưởng các chế độ chính sách đầy đủ đúng theo quy định. 

- Tổ chức điều dưỡng tập trung cho 580 người 

1.2. Kinh phí thực hiện 

1.2.1. Nguồn Kinh phí địa phương: 403.000.000,đ 

- Chi tổ chức thăm, hỏi tặng quà NCC, viếng NTLS nhân dịp Tết Nguyên Đán và kỷ niệm ngày TBLS 27/7:  87.000.000,đ 

- Chi tổ chức lễ thắp nến Tri ân:                                                                                                               22.000.000,đ 

- Chi đưa đại biểu đi dự hội nghị biểu dương toàn quốc do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức:                            66.000.000,đ 

- Chi tuyên truyền chế độ chính sách, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày TBLS 27/7:                       8000.000,đ 

- Tổ chức đoàn thân nhân liệt sỹ viếng mộ liệt sỹ tại NTLS các tỉnh Tây nguyên:                                         168.000.000,đ                                                                                                                             

- Tổ chức đoàn Ban chỉ đạo thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC của tỉnh viếng NTLS Trường Sơn:            52.000.000,đ     

1.2.2. Nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền:                  

- Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, in ấn tài liệu, tuyên truyền chế độ chính sách. 

- Tập huấn triển khai chế độ chính sách và các hoạt động phục vụ cho công tác người có công theo qui định. 
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- Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử:                                                                                          

1.3. Nhiệm vụ chủ yếu 

STT Nội dung công việc Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
Ngƣời thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

 

 

 

01 

 

Thăm tặng quà đối tượng NCC, 

viếng NTLS nhân dịp tết 

Nguyên đán năm 2019 và ngày 

27/7/2019 

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các đoàn thăm tặng quà đối 

tượng NCC trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Hướng dẫn các huyện, thành phố chuyển quà Chủ tịch nước, 

UBND tỉnh, các ngành tới tay đối tượng. 

 - Tổng hợp kết quả tặng quà báo cáo Bộ Lao động - TBXH và 

UBND tỉnh. 

 

Liên, 
Hường, 

Hảo, Duyên 

 

 

Tháng 01 

và tháng 7 

 

02 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

72 năm ngày Thương binh – 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) 

- Tổ chức đoàn BCĐ pháp lệnh ưu đãi NCC của tỉnh và Sở Lao 

động – TB&XH viếng NTLS Trường Sơn, Thành Cổ, tỉnh Quảng 

Trị nhân dịp tết Nguyên đán năm 2019 

Hƣờng, 

 Hảo 

Duyên. 

 

 

 

Tháng 01 

 

- Lựa chọn và đưa đoàn đại biểu người có công đi dự hội nghị biểu 

dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2019. 

Hảo,  

Duyên 

 

Tháng 7 

 

- Tổ chức lựa chọn và đưa đoàn thân nhân liệt sĩ viếng mộ liệt sĩ tại 

NTLS các tỉnh Tây Nguyên                                    . 

Hƣờng 

 Hảo, Liên, 

Duyên 

 

Tháng 5 

 

- Tổ chức lễ thắp nến Tri ân, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 

ngày TBLS 27/7                   

Hƣờng, 
Hảo,Phong, 

Liên Duyên 

  

 

 

 

03 

 

 

Công tác điều dưỡng NCC 

- Triển khai tới các huyện, thành phố rà soát và thống kê báo cáo toàn bộ 

đối tượng NCC và thân nhân NCC được điều dưỡng năm 2019, đồng thời 

đăng ký nhu cầu đi điều dưỡng (điều dưỡng tại gia đình và tập trung). 

- Phân bổ chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tốt công tác điều dưỡng năm 2019 

đối với người có công trên địa bàn. 

 

 

Liên, 
Hảo, Duyên 

 

 

 

 

Cả năm 
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- Chỉ đạo Trung tâm điều dưỡng NCC - BTXH tổ chức điều dưỡng 

NCC theo kế hoạch. 

 

 

04 

 

 

Công tác Đền ơn đáp nghĩa  

 

- Tổng hợp kết quả cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa năm 2018; Xây 

dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019.  

- Tham mưu cho Thường trực BQL quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh thông 

báo vận động cán bộ CCVC, lực lượng vũ trang, người lao động, 

quyên góp xây dựng quỹ  đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh năm 2019. 

- Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện hỗ trợ làm nhà ở theo QĐ 22, 

Nghị quyết 63 

 

Hảo, Duyên 

 

 

 

Cả năm 

 

 

 

 

05 

 

 

Công tác mộ và Nghĩa trang 

liệt sĩ 

 

 

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ, 

công trình ghi tên liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp tham mưu sửa chữa công trình ghi công liệt sĩ.  

- Thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ 

còn thiếu thông tin, tiếp nhận di chuyển hài cốt liệt sĩ đặc biệt là công 

tác giám định ADN theo qui định. 

 

 

Phong, 

Hƣờng, 

Duyên 

 

 

Từ tháng 

1-12 

 

06 Công tác giải quyết chế độ 

chính sách cho NCC và thân 

nhân 

- Chỉ đạo phòng Lao động – TB&XH huyện, thành phố hướng dẫn 

đối tượng NCC, thân nhân NCC, các đối tượng TNXP, cựu chiến binh 

... lập hồ sơ và tổng hợp báo cáo Sở giải quyết chế độ chính sách 

- Tổ chức tiếp công dân và trả lời đơn về chế độ ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng theo quy định.  

Duyên, 

Hảo, Liên, 

Hường 

Từ tháng 

1-12 

 

- Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh. Hảo Liên, 

Phong, 

Hường 

Duyên.   

Tháng     

8-11 

 

07 Công tác tuyên truyền chế độ 

chính sách và tập huấn nâng 

cao năng lực  

-Tổ chức tuyên truyền chế độ chính sách tại các xã, phường, thị  trên địa 

bàn tỉnh. 

-Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản mới cho cán bộ thực hiện chế độ, 

chính sách NCC  

Hảo, 

Duyên, 

Phong, 

Hường, 

Liên 

Từ tháng 

3-10 
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8 Công tác chi trả ưu đãi NCC 

qua hệ thống qua bưu điện 

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi NCC 

qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả triển khai 

khi có yêu cầu của UBND tỉnh  

 

Hƣờng, 
Liên, Duyên 

 

 

Từ tháng 

1-12 

 

2. Bảo vệ chăm sóc trẻ em. 

2.1. Chỉ tiêu:122 xã, phường đạt tiêu chuẩn “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. 

2.2. Kinh phí thực hiện 

2.2.1. Nguồn Kinh phí địa phương: 486.000.000,đ 

-Triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vẫn đề về trẻ em: 150.000.000,đ 

- Triển khai Chương trình Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em: 64.000.000,đ. 

- Triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em: 30.000.000,đ 

- BCĐ tổ chức kiểm tra xã phường, thị trấn phù hợp với TE: 20.000.000,đ 

- Hỗ trợ trẻ em phãu thuật tim bẩm sinh: 35.000.000,đ 

- Hỗ trợ trẻ em khuyết tật (vận động, mắt...) và phẫu thuật: 46.000.000,đ 

- Tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết Nguyên đán, 1/6, Trung thu: 141.000.000,đ 

 2.2.2. Nguồn kinh phí trung ương: 359 triệu đồng. 

- Triển khai kết nối tổng đài điện thoại Quốc gia BVTE: 30.000.000,đ 

- Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ BVTE; năng lực của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về BVTE: 

320.000.000,đ 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em (thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em): 9.800.000,đ 

2.3. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 

T

T 
Nội dung công việc Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

Ngƣời thực 

hiện 
Thời gian 

1 
Triển khai các nhiệm vụ 

chung về Bảo vệ chăm sóc 

Xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa 

phương triển khai, thực hiện công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em trên 

Phong,  Oanh, 

Duyên 
Tháng 2  
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trẻ em địa bàn tỉnh. 

 

2 

Chương trình Bảo vệ trẻ em 

theo Quyết định số 

794/QĐ-UBND ngày 

02/6/2016 của UBND tỉnh; 

Chương trình mục tiêu 

Phát triển hệ thống trợ 

giúp xã hội giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn theo Quyết 

định số 514/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2018 của 

UBND tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 trình UBND tỉnh phê 

duyệt 

- Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai 

các nội dung Chương trình  đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Hướng dẫn các địa phương tiếp tục tri ển khai thực hiện kế hoạch hỗ 

trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

- Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ BVTE; năng lực của 

cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về BVTE 

Hướng dẫn các địa phương duy trì H ệ thống cơ sở dữ liệu về bảo vệ 

trẻ em (Thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em) 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo qui định 

 

Phong 

Oanh, Liên 

Duyên 

Tháng 2-3 

 

Trong năm 

 

Tháng 2 

 

 

Quý II, III 

 

 Tháng 2 

3 

 

- Các hoạt động trong tháng 

hành động vì trẻ em 

- Xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em; kế hoạch 

thăm tặng quà cho trẻ em nhân dịp lễ, tết trình UBND tỉnh ban hành. 

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức lễ phát động điểm THĐVTE năm 2019. 

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Bắc Kạn, các ngành có liên quan 

tổ chức chương trình vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thự hiện theo qui định 

 

 

Oanh, 
,Phong, 

Duyên 

 Tháng 1- 4 

 

 Tháng 4- 5 

 Tháng 5-  6 

4 

 

 

 

 

 

- Thực hiện xã, phường, thị 

trấn phù hợp với trẻ em theo 

Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 03/01/2019 

- Xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng xã 

phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2019 theo Quyết định số 06 

- Hướng dẫn , chỉ đạo các địa phương  xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ 

chức đăng ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

 - Tham mưu BCĐ tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện 

XPPHVTE và tổng hợp báo cáo, đề xuất khen thưởng. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thự hiện theo qui định 

     Phong, 

Oanh,  

Duyên 

 

 Tháng 01- 03 

 

 

 Tháng 10-12 
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5 

- Chương trình thúc đẩy 

quyền tham gia của trẻ em 

vào các vấn đề về trẻ em 

giai đoạn 2016-2020 theo 

Quyết định số 158/QĐ-

UBND ngày 01/02/2016 

của UBND tỉnh  

- Xây dựng Kế hoạch  hoạt động năm 2019. 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành 

phố triển khai các nội dung, Chương trình thúc đẩy quyền tham gia 

của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức diễn dàn trẻ em lần thứ 7 trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo qui định 

 

Oanh, 

 Phong, 

Duyên 

 

 Tháng 2-3 

 

 Trong năm 

 

 

 Tháng 3- 6 

6 Chương trình phòng chống 

tai nạn thương tích cho trẻ 

em 

-Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vi, địa phương xây dựng kế 

hoạch triển khai phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích 

cho trẻ em tại cộng đồng; Xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn cho trẻ 

em. 

-Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định 

Oanh, Phong 

 Duyên 

 Tháng 2-3 

 

Tháng 3-8 

7 Chương trình phòng chống 

trẻ em bị ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS 

-Xây dựng kế hoạch lồng ghép truy ền thông, tập huấn cho cán bộ, 

công tác viên làm làm công tác BVCSTE tại cộng đồng. 

Oanh, Phong 

  Duyên 

Tháng 7-9 

8 Chương trình phòng ngừa, 

giảm thiểu lao động trẻ em 

giai đoạn 2016-2020. 

-Tham mưu triển khai các hoạt động về phòng ngừa và giảm thiểu lao 

động trẻ em trên địa bàn tỉnh 

-Phối hợp với các đơn vi, địa phương kiểm tra lao động trẻ em tại các 

nhà hàng, khách sạn, xí nghiệp...(nếu có) 

Oanh, Phong 

 Duyên 

 

Trong năm 

9 

Chương trình chăm sóc trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn 

- Chỉ đạo các địa phương thống kê, rà soát trẻ em bị mắc bệnh tim 

bẩm sinh, trẻ em bị khuyết tật, trẻ em bị các bệnh về mắt...; phối hợp 

với các đơn vi tổ chức khám sàng lọc và đưa trẻ em đi phẫu thuật 

- Thực hiện các chương trình chăm sóc trẻ em có HCKK theo hướng 

dẫn của tỉnh, Trung  ương. 

Oanh, Phong 

  Duyên 

    

Trong năm 
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10 

 

Triển khai các hoạt động 

của Quỹ bảo trợ trẻ em 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2019. 

- Hướng dẫn các đơn vị, các tổ chức vận động  đóng góp xây dựng 

Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp. 

- Triển khai các hoạt động do Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ.                                                                  

 

 Phong, 

Duyên, 

Oanh 

Tháng 2 

Tháng 5 

 

 Trong năm 

 

11 

 

Kiểm tra, giám sát đánh giá 

công tác BVCSTE năm 

2019 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em.               

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 

2019.                                                                                  

Phong, 

Oanh,   

Duyên 

 Tháng 4- 10 

 

 Tháng 10-11 

3. Bình đẳng giới. 

3.1. Kinh phí thực hiện 

3.1.1. Nguồn Kinh phí địa phương: 100.000.000,đ 

- Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới: 100.000.000,đ 

3.1.2. Nguồn kinh phí trung ương: 563 triệu đồng. 

- Triển khai các hoạt động tuyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới: 130.000.000,đ 

- Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử: 250.000.000,đ 

- Cung cấp dịch vụ về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (xây dựng triển khai thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy- nhà tạm 

lánh tại cộng đồng): 30.000.000,đ 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới: 153.000.000,đ 

3.2. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 

T

T 
Nhiệm vụ Giải pháp thực hiện 

Ngƣời thực 

hiện 
Thời gian 

 
Công tác Bình đằng giới và 

Vì sự tiến bộ của Phụ nữ 

Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác BĐG và VSTBPN năm 2019 trình 

UBND tỉnh ban hànH 

Liên, 

 Duyên 
Tháng 2- 3 

Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về BĐG. Liên, Quý II 
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 Duyên 

Tổ chức tập huấn, Hội thảo tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị 

trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử 

Liên, 

 Duyên 
Quý II, III 

Cung cấp dịch vụ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (triển khai mô hình 

địa chỉ tin cậy-nhà tạm lánh tại cộng đồng) 

Liên, 

 Duyên 
Quý II 

Tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đảng 

giới 

Liên, 

 Duyên 
Quý II, III 

Xây dựng Kế hoạch và triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

Liên, 

 Duyên 
Tháng 10-12 

   Tham mưu triển các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện 

chiến lược quốc gia về Bình đảng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-

2015 và tầm nhìn đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động Quốc gia về Bình đảng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-

2020.  

Liên, 

 Duyên 
Trong năm 

    Triển khai các hoạt động Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

Liên, 

 Duyên 
Tháng 3 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác BĐG và Vì sự tiến bộ của phụ 

nữ tại các đơn vị, địa phương 

Liên, 

 Duyên 
Tháng 11,12 

VI. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

A. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Đồng chí: Nguyễn Xuân Mạnh - Trƣởng phòng  

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGĐ về toàn bộ hoạt động lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội, 

- Xây dựng kế hoạch chương trình công tác hàng năm trình BGĐ Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện, 

- Chủ trì xây dựng chương trình kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng 

http://hscvsold.backan.gov.vn/SOLDTBXH/vbden.nsf/str/39896D16D5B1E2B547257FB70032712F?OpenDocument
http://hscvsold.backan.gov.vn/SOLDTBXH/vbden.nsf/str/39896D16D5B1E2B547257FB70032712F?OpenDocument
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- Thẩm định các văn bản, quyết định trước khi trình BGĐ, 

- Trực tiếp triển khai công tác Phòng, chống tệ nạn mại dâm,  

- Trực tiếp triển khai các công việc liên quan đến công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  

- Giúp BGĐ sở, quản lý Nhà nước về hoạt động của Cơ sở cai nghiện  ma túy, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, 

- Là Đội trưởng, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Bắc Kạn, 

- Viết các tin bài thuộc lĩnh vực phòng phụ trách. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công. 

2. Đồng chí Đinh Thị Châm – Phó trƣởng phòng 

- Thay mặt Trưởng phòng điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực BTXH khi Trưởng phòng đi vắng; 

- Phụ trách công tác BTXH. 

- Trực tiếp triển khai công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, công tác người cao tuổi; 

- Chỉ đạo triển khai các công việc tại bộ phận một cửa của cơ quan và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực BTXH. 

- Giúp BGĐ Sở và Trưởng phòng quản lý Nhà nước về hoạt động của Cơ sở Bảo trợ xã hội. 

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm thuộc lĩnh vực BTXH. 

- Viết các tin bài thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Thực hiện một số công việc khác do đồng chí Trưởng phòng phân công. 

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Vân - Phó trƣởng phòng 

- Thay mặt Trưởng phòng điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực PCTNXH khi Trưởng phòng đi vắng 

- Trực tiếp Triển khai công tác Phòng, chống mua bán người 

- Giúp Trưởng phòng triển khai công tác PCMD, 
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- Giúp BGĐ Sở và Trưởng phòng quản lý Nhà nước về hoạt động của Cơ sở cai nghiện, 

- Tổng hợp báo cáo công tác tháng, quý, năm thuộc lĩnh vực PCTNXH và của cả phòng,  

- Chỉ đạo triển khai các công việc tại bộ phận một cửa của cơ quan và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 

- Là thành viên, tham gia đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội kiểm tra liên ngành 178),  

- Hướng dẫn triển khai việc Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm,  

- Đôn đốc các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, 

- Tiếp tục triển khai Điểm tư vấn hỗ trợ, chăm sóc người nghiện tại cộng đồng (nếu có).  

- Phối hợp rà soát, thống kê cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, 

- Đôn đốc thu hồi Quỹ tín dụng vi mô cho người nghiện ma tuý,  

- Phối hợp triển khai các chương trình thuộc lĩnh vực phòng quản lý, 

- Viết các tin bài thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Thực hiện một số công việc khác do đồng chí Trưởng phòng phân công. 

4. Đồng chí: Triệu Thị Kiều - Chuyên viên 

- Triển khai thực hiện Đề án 1215 về trợ giúp và PHCN cho người tâm thần, rỗi nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng;  

- Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020;  

- Đề án 1019 về trợ giúp người khuyết tật tại cộng đồng; Đề án 32 phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.  

- Tổ chức thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội;  

- Theo dõi, quản lý, rà soát, cập nhật dữ liệu các đối tượng bảo trợ xã hội toàn tỉnh. 

- Thực hiện các nội dung liên quan đến đối tượng tại các Cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh: công tác tiếp nhận đối tượng, 

công tác cho nhận con nuôi... 
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- Tham mưu tiếp nhận các nguồn viện trợ thuộc lĩnh vực BTXH. 

- Triển khai các công việc tại bộ phận một cửa của cơ quan và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2008 thuộc lĩnh BTXH; 

- Ghi biên bản các cuộc họp của Phòng. 

- Thực hiện một số công việc khác do đồng chí Trưởng phòng phân công. 

5. Đồng chí: Bàn Thị Xuân - Chuyên viên 

- Trực tiếp triển khai công tác Cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma tuý, 

- Phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch và giải pháp về phòng chống ma tuý, 

- Phối hợp rà soát, thống kê, đánh giá tỷ lệ người nghiện ma tuý tái nghiện sau cai nghiện tại cộng đồng, 

- Phối hợp triển khai các chương trình thuộc lĩnh vực phòng quản lý, 

- Triển khai các công việc tại bộ phận một cửa của cơ quan và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, 

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng phân công. 

* Phƣơng pháp làm việc 

- Khi có văn bản triển khai, Trưởng phòng chuyển cho các đồng chí theo phân công để tham mưu. Sau khi tham mưu, 02 đ/c 

phó trưởng phòng trực tiếp báo cáo đ /c Trưởng phòng để thống nhất trình BGĐ, 02 đ/c chuyên viên báo cáo 02 đ/c Phó trưởng 

phòng cho ý kiến, sau đó 02 đ/c phó trưởng phòng báo cáo đ/c Trưởng phòng để thống nhất trình BGĐ. 

- Mọi vấn đề liên quan đến công tác định hướng chuyên môn hoặc chủ trương, quan điểm của phòng, trước khi phát ngôn, 

cho ý kiến ra bên ngoài phải thông qua đồng chí Trưởng phòng cho ý kiến. Mọi vấn đề không thông qua đ/c Trưởng phòng các 

đ/c thực hiện tự chịu trách nhiệm. 
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- Lãnh đạo Sở chỉ đạo các đồng chí phó trưởng phòng công việc có liên quan đến nhiệm vụ của phòng, trước khi thực hiện 

phải báo cáo đồng chi Trưởng phòng biết chỉ đạo. Mọi vấn đề không thông qua đ/c Trưởng Phòng, đ/c Trưởng phòng không chịu 

trách nhiệm . 

* Đề nghị: 

- Các đ/c trong BGĐ, đ/c Phó giám đốc phụ trách quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao, kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Bám sát nội dung công việc và kinh phí đã giao triển khai thực hiện có hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

* Lưu ý: 

- Từng công chức chủ động, sáng tạo, đề xuất kịp thời các nội dung công việc liên quan đến trong công việc được giao và 

công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công. Có đề xuất, tham mưu thì ghi vào kết quả công việc/ Không có thì 

không ghi. 

- Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác. Chấp hành tốt ý thức tổ chức kỷ luật, đảm bảo ngày công, giờ công 

và thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan. Có sự hỗ trợ các mảng trong triển khai thực hiện.  

B. NỘI DUNG 

1. Chỉ tiêu 

1.1. Chỉ tiêu tỉnh giao: Cai nghiện cho người nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy: 50 người 

1.2. Chỉ tiêu Sở giao 

- Cai nghiện cho người tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy: 20 người 

- Tiếp nhận, nuôi dưỡng tập trung cho 100 đối tượng BTXH tại Cơ sở Bảo trợ xã hội 

2. Kinh phí đƣợc giao 

2.1. Kinh phí PCTNXH: 199.000.000đ 

- Kinh phí phòng chống ma túy:  118.000.000,đ 
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- Chương trình phòng, chống mại dâm: 81.000.000,đ 

2.2. Kinh phí thƣ̣c hiện công tác BTXH: 304.000.000 

2.2.2. Chi tặng quà cho các đối tượng BTXH nhân ngày lễ tết: 50.000.000,đ 

2.2.3. Kinh phí hoạt động công tác người cao tuổi : 157.000.000,đ 

2.2.4. Kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật: 35.000.000đ 

2.2.5. Chi thực hiện đề án thành lập câu lạc bộliên thế hệ tự giúp nhau: 62.000.000đ 

3. Kế hoạch thực hiện. 

STT Nội dung, nhiệm vụ Thời gian Ngƣời thực hiện 

A LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI   

1 Trình các thủ tục tiếp nhận tài trợ của tổ chức Kinderhilfe Hy vọng (Đức) Quý I Kiều, Manh, Châm  

2 Tổ chức tốt công tác cứu trợ, thăm hỏi tặng quà trong dịp tết Nguyên đán 

và công tác cứu đói giáp hạt. 

Qúy I- II  Châm, Mạnh, Kiều 

3 Tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định mức quà tặng mừng thọ người 

cao tuổi. 

Qúy I- II   

Châm, Mạnh 

4 Triển khai thực hiện ĐA 1019 về trợ giúp người khuyết tật tại cộng đồng. Qúy VI Kiều, Mạnh, Châm. 

5 Triển khai các chính sách BTXH xã hội.    

Cả năm 

Châm, Mạnh, Kiều 

6 Triển khai Chương trình hành động Người cao tuổi giai đoạn 2013-2020.  

 

 

Cả năm 

 

Châm, Mạnh, Kiều 

7 Thực hiện Đề án thành lập, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự Cả năm Kiều, Mạnh, Châm. 
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giúp nhau 

8 Triển khai Đề án 647 về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  

dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020 

 

Cả năm 

Kiều, Mạnh, Châm. 

9 Thực hiện Luật Nuôi con nuôi Cả năm Kiều, Mạnh, Châm. 

10 Triển khai công tác BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa 

bàn tỉnh.  

Cả năm Châm, Mạnh 

11 Hoạt động của Cơ sở bảo trợ xã hội. Cả năm Châm, Mạnh 

12 Triển khai thực hiện các kế hoạch, Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt Cả năm Châm, Mạnh 

13 Xây dựng Nghi quyết về mức đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội tự 

nguyện vào cơ sở 

Cả năm Kiều, Mạnh, Châm 

B LĨNH VỰC PHÕNG CHỐNG TNXH   

I Công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai   

1 Trình UBND tỉnh QĐ phân bổ chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc năm 2018. Quý I Mạnh,Vân, Xuân 

2 Trình UBND tỉnh kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn  

Quý I Xuân, Mạnh, Vân. 

4 Xây dựng Nghị quyết Quy định về chế độ hỗ trợ đối với người đi cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn 

Quý I +II Vân, Mạnh.  

3 Tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác PCTNXH các cấp 

về dự phòng, cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy 

Cả năm Xuân, Mạnh,  Vân  

4 Đánh giá tỷ lệ tái nghiện của người nghiện sau cai tại cộng đồng. Cả năm Xuân, Mạnh,  Vân  
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7 Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về 

phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy và phòng, chống tái nghiện 

Cả năm Mạnh, Xuân,  Vân  

8 Triển khai các công việc tại bộ phận 1 cửa của cơ quan thuộc lĩnh vực 

phòng phụ trách. 

Cả năm Mạnh, Xuân, Vân  

II Công tác phòng, chống mại dâm   

1 Trình UBND tỉnh QĐ phê duyệt KH PCMD năm 2019. Quý I Vân,  Mạnh  

2 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về 

phòng, chống mại dâm 

Cả năm Vân,  Mạnh  

3 Kiểm tra, xử lý các hành vi liên quan đến mại dâm Quý III + IV Vân,  Mạnh  

III Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân    

1 Thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán  Cả năm Vân,  Mạnh  

2 Rà soát, thống kế nạn nhân bị mua bán  Cả năm Vân,  Mạnh  

VII. TRUNG TÂM ĐIỀU DƢỠNG NGƢỜI CÓ CÔNG 

A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2019 

1. Tổ chức tiếp nhận và điều dưỡng NCC: 580 ngƣời, trong đó. 

Tại Trung tâm điều dưỡng NCC, tỉnh Bắc Kạn: 580 ngƣời, chia làm 17 đợt, mỗi đợt từ 34 đại biểu trở lên. 

2. Kinh phí thực hiện.  

2.1, Ngân sách địa phương: Tổng cấp 2.120.000.000,đ, trong đó: 

- Kinh phí chi thường xuyên theo định mức: 1.281.000.000,đ 

- Phụ cấp trực: 69.000.000,đ 
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- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 770.000.000,đ 

2.2, Nguồn Trung ương ủy quyền:  

Tổng cấp: 1.413.260.000,đ 

- Điều dưỡng:  1.294.260.000,đ 

- Hỗ trợ điện, nước: 90.000.000,đ 

- Chi văn hóa, văn nghệ, thể thao: 29.000.000,đ 

3. Biên chế: Hiện có mặt 12/14, trong đó:Viên chức 07 người; Hợp đồng theo Nghị định 68/CP: 05 người. 

4. Phân công nhiệm vụ trong BGĐ Trung tâm. 

4.1, Ông: Nguyễn Duy Anh – Giám đốc  

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở Lao động – TB&XH về các hoạt động của Trung tâm. 

- Là chủ tài khoản của đơn vị; Trực tiếp phụ trách công tác Điều dưỡng Người có công. 

- Phụ trách Công tác Tổ chức, tài chính của đơn vị. 

- Tham gia sinh hoạt với phòng  Y tế-CSSK. 

4.2, Bà: Nguyễn Thị Chắc – Phó giám đốc  

- Thay mặt Giám đốc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng. 

- Giúp Giám đốc phụ trách công tác Hành chính- Quản trị. Tham gia sinh hoạt với phòng TC-HC-QT. 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

STT Nội dung công việc Giải pháp thực hiện 
Bộ phận 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

 

* Tổ chức điều dƣỡng Ngƣời có công. 

- Dự kiến tiếp nhận, tổ chức điều dưỡng: 600 

- Phối hợp với Phòng chuyên môn của Sở 

xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức ĐD. 
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lượt đại biểu NCC. Chia làm 17 đợt, mỗi đợt  

35 trở lên người. 

- Các hoạt động trong đợt điều dưỡng tại tỉnh: 

+ Gặp mặt thông báo công khai chế độ, thời 

gian điều dưỡng, phổ biến nội quy, quy định 

của đơn vị. 

+ Chăm sóc sức khỏe (Điều trị, truyền thông, 

về sức khỏe). 

+ Văn nghệ, xem phim tài liệu. 

+ Tham quan danh lam và di tích lịch sử. 

+ Tổng kết, công khai tài chính và rút kinh 

nghiệm sau đợt điều dưỡng. 

- Báo cáo đánh giá kết quả công tác điều 

dưỡng của đơn vị trong năm. 

- Phối hợp với Phòng LĐ – TB&XH 

huyện, thành phố trong việc tiếp đón, giao 

nhận đối tượng đến điều dưỡng đảm bảo 

sức khỏe, chỉ tiêu kế hoạch giao. 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức cho đại 

biểu được tư vấn về chăm sóc sức khỏe, 

xem phim tài liệu và giao lưu văn nghệ. 

- Tổ chức các chuyến đi thăm quan đảm 

bảo tuyệt đối an toàn. 

- Xây dựng thực đơn bữa ăn cho đại biểu 

đảm bảo cơ cấu hợp lý, đủ số lượng và 

chất lượng theo tiêu chuẩn. Kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện việc 

thanh quyết toán kịp thời theo quy định. 

 

 

 

Phòng Y tế 

- CSSK  

Chủ trì 

phối hợp 

Phòng TC-

HC-QT 

 

 

 

 

Từ tháng 

03/2019 đến 

hết tháng 

11/2019 

 

 

 

 

 

 

 

* Công tác Tổ chức - Hành chính- Quản trị 

- Tổ chưc Hội nghị VC – LĐ, đăng ký các 

danh hiệu thi đua; Sửa đổi bổ sung các quy 

chế, quy định của cơ quan. 

- Thực hiện các chế độ chính sách (nâng 

lương, bồi dưỡng, đào tạo…) đối với cán bộ, 

viên chức, lao động. 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế 

của đơn vị ( Quy chế làm việc, quy chế 

chi tiêu nội bộ, quy chế khen thưởng, quy 

chế dân chủ….). 

- Thực hiện công khai tài chính, có sổ 

sách ghi chép đầy đủ về tài sản, trang thiết 

bị, dụng cụ, công cụ; Thực hiện tốt chế độ 

 

 

Phòng TC 

– HC – QT 

Chủ trì 

phối hợp 

Phòng Y tế 

 

 

Từ tháng 

01/2019 đến 

hết tháng 

12/2019 
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- Tổ chức phục vụ nấu ăn cho đại biểu điều 

dưỡng người có công. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo theo 

yêu cầu của Sở và các đơn vị có liên quan. 

- Quản lý tốt tài sản, trang thiết bị và công tác 

tài chính của đơn vị. Thực hiện tốt công tác 

an toàn cháy nổ, an ninh trật tự của đơn vị. 

- Bình xét công A,B,C theo quy chế đơn vị. 

- Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và 

tổng kết năm. Tổ chức đánh giá xếp loại CB-

VC-LĐ, bình xét  thi đua, khen thưởng. 

xuất – nhập báo cáo đầy đủ. 

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên 

chức, lao động cụ thể theo chức năng, vị 

trí việc làm. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần 

thái độ phục vụ của viên chức, lao động 

trong đơn vị.  

- Duy trì tốt việc phân công trực chuyên 

môn, tăng cường công tác bảo vệ. Phòng 

chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn 

của đơn vị. 

- CSSK   

 

 

 

 

 

 

VIII. CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP 

A. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM ĐỐC:  

1. Đ/c Hoàng Thị Dung – Giám đốc  

 Quản lý và điều hành chung các hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Sở Lao động –TB&XH và 

trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị. Trực tiếp phụ trách Phòng HC –TH. 

2. Đồng chí Ngô Xuân Trƣờng – Phó Giám đốc 

- Tham mưu giúp việc cho Giám đốc. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng Giáo dục tư vấn, chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc, Ban giám đốc Sở Lao động –TB&XH và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. 

3. Đồng chí Dƣơng Văn Huy – Phó Giám đốc 
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- Tham mưu giúp việc cho Giám đốc. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng Y tế - Chăm sóc, chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc,  Ban giám đốc Sở Lao động –TB&XH và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. 

B. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019 

1. Biên chế đƣợc giao: 41 người; Biên chế hiện có mặt: 35 người, trong đó: 

- Viên chức: 15 

- Hợp đồng theo Nghị định 68: 19 người 

- Hợp đồng khác: 01 người 

2. Nhiệm vụ chủ yếu: 

Tổ chức quản lý, nuôi dưỡng 83 đối tượng bảo trợ xã hội hiện có (Trong đó: đối tượng tâm thần: 29 người; đối tượng trẻ em: 

40 người; đối tượng người già cô đơn không nơi nương tựa: 14 người). 

Trên cơ sở công suất nuôi dưỡng đối tượng xã hội của Cơ sở, căn cứ điều kiện thực tế và khả năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi 

dưỡng đối tượng, đơn vị dự kiến xây dựng kế hoạch trong năm 2019 nuôi dưỡng 100 đối tượng. 

3. Dự kiến kinh phí thực hiện: 

- Nguồn kinh phí 2019 ngân sách của tỉnh cấp 5.844.000.000 đồng,trong đó: 

+ Kinh phí chi thường xuyên theo định mức: 3.962.000.000 đồng (Chi thường xuyên: 3.713.000.000 đồng, phụ cấp thường 

trực: 249.000.000 đồng). 

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 1.882.000.000 đồng ( trong đó: Kinh phí nuôi dưỡng đối tượng người già và trẻ em, người 

tâm thần: 1.269.000.000đồng, kinh phí nuôi dưỡng trẻ em CHCĐBKK: 613.000.000 đồng). 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ của Dự án Đức:  

Theo thông báo của Bộ Lao động thương binh &xã hội: 281.250.000 đồng 

4. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể: 
 

TT Nội dung công việc Bộ phận thực 

hiện 

Thời gian 

Thực hiện 

1 Công tác giáo dục – Tư vấn:   
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- Làm tốt công tác quản lý, giáo dục các cháu, thường xuyên giám sát việc sinh hoạt, 

học tập tại Cơ sở; thường xuyên giữ mối liên hệ với nhà trường để cùng phối hợp 

quản lý, giáo dục trẻ. 

- Duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, học tập; đảm  bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường nơi ở và khu vực xung quanh cơ quan. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần cho đối tượng. 

- Duy trì các hoạt động thể thao, vui chơi  vào buổi chiều tại Cơ sở. 

- Hướng dẫn các cháu tham gia lao động tăng gia trồng rau xanh để cải thiện đời 

sống. 

- Truyền thông giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống cho trẻ. 

- Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận thêm trẻ vào nuôi dưỡng tại Cơ sở.  

 

Phòng GD – TV 

chủ trì; 

 Phòng TC - HC; 

phòng Y tế - CS 

phối hợp thực  

 

Từ tháng 

01 đến  

tháng 12 

2 Công tác Y tế - Chăm sóc:   

 - Quản lý, chăm sóc tốt các đối tượng hiện đang nuôi dưỡng tại cơ sở và tiếp nhận 

thêm khi có đối tượng. 

- Trẻ em được tiếp nhận vào Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật; 

-Trẻ ra khỏi Cơ sở đáp ứng đủ một trong các điều kiện sau: Trẻ em có đủ điều kiện 

để tái hoà nhập cộng đồng; đến tuổi trưởng thành hoặc có người nhận làm con nuôi, 

nhận đỡ đầu nuôi dưỡng hoặc có người bảo lãnh hợp pháp nhận nuôi theo quy định 

của Luật nuôi con nuôi và các Luật có liên quan. 

- Trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng theo đúng quy định, đảm bảo các quyền và lợi 

ích hợp pháp của trẻ em. Được bảo vệ chăm sóc theo lứa tuổi (tiêm chủng, uống 

vitaminA, trẻ được theo dõi tăng trưởng hàng tháng và có sổ theo dõi sức khoẻ, trẻ 

em được khám sức khoẻ định kỳ, khi mắc bệnh được chữa bệnh kịp thời ...). 

- Xây dựng kế hoạch phục hồi chức năng cho đối tượng tại Cơ sở. 

- Lập kế hoạch chăm sóc đối tượng, đảm bảo các điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt của 

 

 

 

 

 

Phòng Y tê – CS 

chủ trì. 

 

Phòng TC- HC  

và phòng GD – 

TV phối hợp 

thực hiện 

 

 

 

 

 

Từ tháng 

01 đến  

tháng 12 
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đối tượng, đặc biệt là các cháu sơ sinh; chủ động vệ sinh phòng ở, vệ sinh cá nhân 

cho các đối tượng không thể tự phục vụ được. 

- Tổ chức khám sức khỏe cho đối tượng tại Cơ sở 6 tháng/lần; Thường xuyên thăm 

khám cho đối tượng khi có nhu cầu; chuyển đối tượng lên tuyến trên khi vượt quá 

khả năng của Cơ sở;  

- Tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng mới khi được tiếp nhận vào Cơ sở;  

- Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo vệ ATTP. 

- Duy trì lao động, thể dục phục hồi chức năng cho đối tượng tâm thần và đối tượng 

tàn tật tại Cơ sở. 

- Dự trù thuốc chữa bệnh thông thường cho đối tượng; Quản lý, cấp phát, sử dụng 

thuốc chữa bệnh đúng quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế cấp phát thuốc cho đối tượng 

tâm thần đảm bảo thường xuyên, liên tục; 

- Duy trì lịch thường trực 24/24
h
; Cử cán bộ y tế tham gia thực hành chuyên môn tại 

cơ sở y tế tuyến trên. 

- Tổ chức phun thuốc diệt muỗi vệ sinh môi trường phòng ở của đối tượng và khu 

vực cơ quan. 

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện tiếp nhận đối tượng vào Cơ sở khi có yêu cầu. 

3 Công tác Tổ chức – Hành chính   

 - Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lao động: Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy 

chế, quy định của cơ quan. 

- Xây dựng kế hoạch công tác năm 2019. 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác năm.  

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo của Sở. 

- Xây dựng Đề án vị tri việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Xây dựng quy định, chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn của Cơ sở Bảo trợ 

 

 

 

Phòng TC- HC 

chủ trì. 

Phòng Y tê – CS 

và phòng Giáo 

 

 

 

Từ tháng 

01 đến  

tháng 12 
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xã hội tổng hợp trình Sở phê duyệt. 

- Thực hiện các chế độ chính sách: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời 

hạn, bổ nhiệm cán bộ, điều chuyển cán bộ, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ... đối với công 

chức, viên chức, người lao động. 

-Tổ chức đánh giá viên chức, người lao động, bình xét thi đua khen thưởng. 

- Tổ chức mua sắm công cụ dụng cụ, trang thiết bị ... phục vụ cho chuyên môn của 

đơn vị. 

- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động của đơn vị năm 2019. 

- Quản lý tốt tài sản, trang thiết bị và công tác tài chính của đơn vị. 

- Tổ chức phục vụ nấu ăn cho đối tượng tại đơn vị. 

- Tổ chức thường trực 24/24 của các bộ phận; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cơ 

quan và an toàn cháy nổ. 

- Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, các tổ chức trong nước, nước ngoài trong 

việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức đi tham quan học tập kinh nghiệm một số mô hình 

của các tỉnh bạn về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại Cơ sở bảo trợ xã 

hội. 

 

dục - Tư vấn  

phối hợp thực 

hiện 

 

IX. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY 

A. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH ĐƢỢC GIAO NĂM 2019 

1. Biên chế được giao: 21 viên chức, người lao động. 

2. Tổ chức bộ máy gồm: Ban Giám đốc 01 người; 02 phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức – Nghiệp vụ; Phòng Khám hỗ trợ 

điều trị nghiện ma túy. 

3. Kinh phí được giao 

- Kinh phí thực hiện tự chủ: 2.235.000.000 đồng 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không tự chủ: 1.307.000.000 đồng 
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4. Chỉ tiêu giao và thực hiện các nhiệm vụ trong năm: 

- Tiếp nhận 50 đối tượng cai nghiện bắt buộc. 

- Tiếp nhận 20 đối tượng cai nghiện tự nguyện. 

- Tiếp cận, tư vấn người sử dụng ma túy ở cộng đồng và gia đình để tuyên truyền, vận động họ tự nguyện tham gia chương 

trình cai nghiện từ 50 đối tượng. 

- Quản lý 85 học viên hiện có mặt tại Cơ sở của năm 2018 chuyển sang, gồm: 80 đối tượng cai nghiện bắt buộc; 05 đối 

tượng cai nghiện tự nguyện. 

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để quản lý học viên sau thời gian cai nghiện tại Cơ sở và tiếp nhận, quản lý người 

nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ. 

 
B. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đồng chí: Ma Đức Thủy – Phó Giám đốc phụ trách 

Nhiệm vụ: Giải quyết các công việc chung của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh 

và Xã hội và pháp luật hiện hành về thực hiện nhiệm vụ tại Cơ sở; là chủ tài khoản của đơn vị. 

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ                
Stt Nội dung công việc Thời gian thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp 

1 Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để tiếp nhận; Quản lý học 

viên, đảm bảo an ninh trật tự trong đơn vị. 
Trong cả năm P. TC – Nghiệp vụ  

2 Tổ chức tiếp nhận, khám, điều trị cắt cơn, điều trị phục hồi cho 

người nghiện ma túy vào Cơ sở; Quản lý tốt thuốc chữa bệnh; 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, an toàn vệ sinh thực 

phẩm, vệ sinh môi trường tại Cơ sở. 

Trong cả năm P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

3 Tổ chức lên lớp tuyên truyền - giáo dục cho học viên theo kế 

hoạch (150 buổi). 
Trong cả năm P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

4 Tìm, tạo việc làm, tổ chức lao động trị liệu cho 100% học viên; 

Huấn luyện ATVSLĐ cho học viên tại cơ sở. 
Trong cả năm P. TC – Nghiệp vụ P. Khám – Điều trị 

5 Tổ chức họp bình xét, xếp loại học viên chấp hành quy chế, theo Các tháng trong P. Khám – Điều trị  
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dõi kết quả thi đua của học viên; Đề nghị Tòa án xét giảm thời 

gian chấp hành Quyết định của học viên tại Cơ sở; Đề nghị 

UBND các huyện, thành phố ra Quyết định quản lý sau cai đối 

với học viên chấp hành xong quyết định. 

năm 

6 Tổ chức thăm gặp giữa học viên và gia đình đảm bảo theo đúng 

quy định. 
Các ngày CN 

trong tuần 
P. TC – Nghiệp vụ P. Khám – Điều trị 

7 Rà soát, bổ sung các quy chế của cơ quan, nội quy - quy chế của 

học viên; xây dựng phương án tổ chức lao động để lấy ý kiến với 

học viên trình Hội nghị viên chức, NLĐ.  

Tháng 1 P. TC – Nghiệp vụ P. Khám – Điều trị 

8 Tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 

2019. 
Tháng 1 P. TC – Nghiệp vụ  

9 Tổ chức Hội nghị VC, NLĐ năm 2019. Tháng 1 P. TC – Nghiệp vụ  

10 Xây dựng Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2019. Tháng 1 P. TC – Nghiệp vụ  

11 Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động cho học viên vui Tết 

Nguyên đán 2019. 
Tháng 1 P. Khám – Điều trị  

12 Xây dựng Kế hoạch, nội dung đi tiếp cận, tư vấn người sử dụng 

ma túy ở cộng đồng và gia đình để tuyên truyền, vận động học tự 

nguyện tham gia chương trình cai nghiện. 
Tháng 1 P. Khám – Điều trị  

13 Xây dựng Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học viên 

năm 2019. 
Tháng 1 P. Khám – Điều trị  

14 Xây dựng Kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho học 

viên năm 2019. 
Tháng 1 P. TC – Nghiệp vụ  

15 Tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán cho cán bộ và học viên 

đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 
Tháng 2 P. TC – Nghiệp vụ P. Khám – Điều trị 

16 Tiếp cận, tư vấn người sử dụng ma túy và gia đình ở huyện Ba Bể 

(05 đối tượng); huyện Pác Nặm (04 đối tượng). 
Tháng 2 P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

17 Tiếp cận, tư vấn người sử dụng ma túy và gia đình ở huyện Bạch 

Thông (08 đối tượng). 
Tháng 3 P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

18 Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 3 tháng đầu năm. Tháng 3 P. TC – Nghiệp vụ  
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19 Tiếp cận, tư vấn người sử dụng ma túy và gia đình ở huyện Ngân 

Sơn (08 đối tượng). 
Tháng 4 P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

20 Tiếp cận, tư vấn người sử dụng ma túy và gia đình ở huyện Na Rì 

(05 đối tượng). 
Tháng 5 P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

21 Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động cho học viên nhân 

ngày thế giới PC ma túy (26/6). 
Tháng 5 P. Khám – Điều trị  

22 Phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức cho viên chức, NLĐ đi 

tham quan, nghỉ mát 
Tháng 5 BCH Công đoàn  

23 Tiếp cận, tư vấn người sử dụng ma túy và gia đình ở huyện Chợ 

Đồn (07 đối tượng). 
Tháng 6 P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

24 Tổ chức các hoạt động cho học viên ngày thế giới PC ma túy 

(26/6). 
Tháng 6 P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

25 Họp BGĐ, lãnh đạo các phòng với toàn thể học viên Tháng 6 P. TC – Nghiệp vụ  

26 Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm.  
Tháng 6 P. TC – Nghiệp vụ  

27 Tiếp cận, tư vấn người sử dụng ma túy và gia đình ở huyện Chợ 

Mới (07 đối tượng) 
Tháng 7 P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

28 Tiếp cận, tư vấn người sử dụng ma túy và gia đình ở Thành phố 

Bắc Kạn (06 đối tượng) 
Tháng 8 P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

29 Tổ chức sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm.  
Tháng 9 P. TC – Nghiệp vụ  

30 Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động cho học viên nhân 

ngày thế giới PC HIV/AIDS (01/12). 
Tháng 11 P. Khám – Điều trị  

31 Tổ chức các hoạt động cho học viên ngày thế giới PC HIV/AIDS 

(01/12). 
Tháng 12 P. Khám – Điều trị P. TC – Nghiệp vụ 

32 Tổ chức gặp mặt, họp thân nhân gia đình học viên đang cai 

nghiện tại Cơ sở và một số lãnh đạo cấp xã nơi có nhiều học viên 

cai nghiện tại Cơ sở. 

Tháng 12 P. TC – Nghiệp vụ P. Khám – Điều trị 

33 Tổ chức bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, viên chức, người Tháng 12 P. TC – Nghiệp vụ  
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lao động năm 2019 và các tổ chức đoàn thể 

D. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với khả năng, trình độ của viên chức, người lao động. 

2. Căn cứ chỉ tiêu được giao và kế hoạch công tác trong cả năm của đơn vị, các phòng xây dựng kế hoạch chi tiết để triển 

khai thực hiện. 

3. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, vất chất để tiếp nhận học viên theo kế hoạch, xây dựng các quy định để thực hiện đầy đủ 

các chế độ cho học viên; xây dựng các nội quy, quy chế thi đua khen thưởng, chi tiêu nội bộ, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách 

với cán bộ và học viên.  

4. Nâng cao công tác khám, điều trị, tăng cường hội chẩn chuyên môn; quản lý tốt thuốc chữa bệnh; thực hiện tốt công tác 

vệ sinh phòng dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại Cơ sở. 

5. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục, tăng cường công tác tư vấn và các hoạt động của học viên; theo dõi và lập hồ 

sơ đề nghị địa phương tiếp nhận, quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú và đề nghị Tòa án Thành phố xét giảm thời gian chấp 

hành quyết định đối với các học viên. 

6. Chủ động tìm, tạo việc làm, tổ chức lao động trị liệu cho 100% học viên tham gia, bố trí lao ®éng phï hîp víi søc khoÎ 

häc viªn; xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho học viên tại Cơ sở. 

7. Duy trì lực lượng thường trực 24/24
h
, nâng cao tinh thần cảnh giác; xây dựng kế hoạch, phương án trực, tuần tra, kiểm tra 

nhân dịp tết nguyên đán; đảm bảo an ninh trật tự, không để sảy ra sự vụ liên quan đến tính mạng, sức khỏe học viên và thẩm lậu 

ma túy vào Cơ sở. 

X. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

A. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

1. Đồng chí Nguyễn Hồng Việt - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm, có 

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 



                                                                         KH năm 2019-LĐTBXH- 

 
50 

- Là người phát ngôn chính khi làm việc với các cơ quan ngôn luận. 

- Là chủ tài khoản của đơn vị; chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo đúng quy định Bộ Tài chính 

ban hành. 

- Đại diện cho Trung tâm ký kết các hợp đồng: Cung ứng lao động, giới thiệu việc làm, dạy nghề ngắn hạn, hợp đồng lao 

động và các loại hợp đồng khác phục vụ hoạt động của Trung tâm. 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: 

1. Chỉ tiêu nhiệm vụ 

1.1. Chỉ tiêu dự kiến được giao  

- Số người được tư vấn việc làm: 2.500 người. 

- Số người tìm được việc làm: 500 người. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Sở Lao động- TB&XH giao. 

- Phấn đấu vượt và vượt mức kế hoạch giao. 

2. Kinh phí dự kiến đƣợc giao : 

2.1. Kinh phí Trung ương: Thực hiện theo QĐ được giao. 

2.2. Kinh phí địa phương: Chi cho sự nghiệp kinh tế là 1.080,triệu đồng theo kế hoạch dự kiến phân bổ của Sở Lao động – 

TB&XH, trong đó: 

- Kinh phí chi thường xuyên theo định mức:                   885 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:                    195 triệu đồng. 

+  Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm:                             100 triệu đồng.   

+ Thu thập, tổng hợp, lưu trữ thông tin thị trường lao động: 95 triệu đồng 
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- Kinh phí dự kiến giao từ nguồn KP phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc CTMT giáo dục nghề nghiệp- việc làm 

và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020: 360 triệu đồng. 

3. Kế hoạch thực hiện 

TT Nội dung công việc  Giải pháp thực hiện Ngƣời thực hiện Thời gian 

1. Công tác thông  tin, tƣ vấn, giới thiệu việc làm 

1.1 

 

 

Tư vấn việc làm: 2.500 

người 

-Xây dựng kế hoạch tư vấn GTVL năm 2019, giao chỉ tiêu cụ thể cho 

từng cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

- Tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động cụm xã, các hội nghị lưu 

động, các phiên chợ tại các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh 

 

 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm - 

BHTN 

 

 

Quý I 

 

-Phối hợp với các Hội, Đoàn thể của tỉnh, phòng LĐ-TB&XH, chính 

quyền địa phương triển khai hoạt động tư vấn GTVL  

Cả năm 

1.2 

Giới thiệu có việc làm 

thành công  cho 500 người  

- Khảo sát thị trường cung ứng lao động trong và ngoài tỉnh.  

- Phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động GTVL cho người 

lao động. 

- Cung ứng lao động theo yêu cầu người sử dụng lao động; 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm - 

BHTN 

 

Cả năm 

1.3 

Thực hiện nhập thông tin 

cung cầu lao động năm 

2019 

- Cập nhật thông tin thị trường cung cầu lao động năm 2018 vào phần 

mềm cơ sở dữ liệu. 

- Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động 

- Khai thác dữ liệu cung cầu lao động phục vụ công tác TVGTVL. 

- Phân tích cơ sở dữ liệu về cung cầu lao động, lập kế hoạch tư vấn để 

tuyển chọn lao động theo từng ngành nghề kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm - 

BHTN 

 

Quý III, IV 

1.4 

Công tác tìm kiếm, phát 

triển thị trường lao động 
-Tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động; Tổ chức đoàn công tác 

đi tìm kiếm, sàng lọc thị trường trong và ngoài tỉnh và thị trường 

xuất khẩu lao động. 

-Đăng tải thông tin tuyển dụng, vị trí việc làm trống, cập nhật cơ sở 

dữ liệu thị trường lao động trên hệ thống Website 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm - 

BHTN 

Quý I, II, 

Quý III 
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vieclambackan.gov.vn; trên mạng xã facebook của Trung tâm 

2. Công tác bảo hiểm thất nghiệp 

2.1 

Thực hiện công tác giải 

quyết chế độ, chính sách 

BHTN theo quy định của 

pháp luật 

- Lập kế hoạch công tác BHTN năm 2019. 

- Rà soát, tiếp nhận và tính hưởng các hồ sơ hưởng TCTN theo đúng quy 

định pháp luật. 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm - 

BHTN 

 

Tháng 1  

Cả năm 

2.2 
Thực hiện công tác tuyên 

truyền về chính sách BHTN 

- Phối hợp với các phòng lao động, đài truyền thanh huyện để tuyên 

truyền chính sách BHTN. 

- Tổ chức tuyên truyền và phát tờ rơi, pano áp phich tại các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm - 

BHTN 

 

Quý 2+3 

2.3  

Tư vấn cho người sử dụng 

lao động về quản trị và phát 

triển nguồn lực; về sử dụng 

lao động và phát triển việc 

làm 

- Tổ chức tuyển lao động có trình độ tay nghề; tham mưu tổ chức đào tạo 

nghề cho lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với yêu 

cầu của doanh nghiệp. 

 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm – 

BHTN 

 

Cả năm 

2.4 

Tư vấn chuyển đổi nghề 

nghiệp cho người lao động 

đến làm thủ tục hưởng 

TCTN tại Trung tâm  

- Tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp, Tư vấn học nghề cho người lao động về 

lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện 

vọng. 

- Hỗ trợ người lao động chuyển từ nghề này, sang nghề khác, di chuyển từ 

địa phương này, sang địa phương khác 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm – 

BHTN 

 

Cả năm 

3. Bộ phận 1 cửa  
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3.1 
Bộ phận 1 cửa 

 

- Tư vấn pháp luật về lao động, việc làm, chính sách Bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động đến liên hệ với Trung tâm và tư vấn ban 

đầu về việc làm, học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động đến 

làm thủ tục hưởng TCTN.  

- Tiếp đón các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động, 

đăng ký thông tin tuyển dụng, vị trí việc làm trống, cập nhật cơ sở 

dữ liệu thị trường lao động. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người lao động đến nộp hồ sơ hưởng 

TCTN. 

- Tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm của người lao động đang thất 

nghiệp. 

Bộ phận 1 cửa Cả năm 

 4. Công tác Văn phòng 

4.1 

Xây dựng và triển khai thực 

hiện các kế hoạch công tác 

của năm 

- Xây dựng và lập kế hoạch công tác, báo cáo chung của toàn đơn vị. 

- Tham mưu giúp Lãnh đạo phòng, GĐ tổ chức hội nghị tổng kết công tác 

năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019; tổ chức hội nghị công 

chức, viên chức, NLĐ năm 2019; ký giao ước thi đua năm 2019. 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm - 

BHTN 
Tháng 1 

 

- Xem xét, chỉnh sửa, bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế 

chi tiêu nội bộ. 

- Rà soát đối tượng nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn, trình Giám đốc ra QĐ. 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm - 

BHTN 
Tháng 1 

 

Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn phòng (mua sắm, sửa chữa 

vp, kiểm kê thanh lý tài sản hết khấu hao ... 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm - 

BHTN 

Quý 1 + Cả 

năm 

4.2 
Thực hiện công tác cải cách 

hành chính 

- Tham mưu BGĐ kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm 

quyền của Trung tâm 

Phòng Tư vấn lao 

động việc làm - 

BHTN 
Quý 1, II 
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- Tiếp tục rà soát, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, 

viên chức. 

- Thực hiện tốt cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính;   

- Thực hiện công tác cải cải hành chính khác tại đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 
  Cả năm 
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