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Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị  
trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2019 của UBND tỉnh, ngày 
12/4/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 
chương trình kiểm tra, làm việc với các đơn vị: Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, 
Cơ sở cai nghiện ma túy và Trung tâm Điều dưỡng Người có công (sau đây gọi 
chung là đơn vị) trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra 
tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Dự buổi làm việc 
có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng UBND 
tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng liên quan của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội; lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra. 

 Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các đơn vị, nghe đại diện lãnh đạo Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, đồng 
chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong quý I năm 2019, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao 
động của các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao, bước 
đầu đạt được kết quả khả quan, tích cực. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội đã quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của các đơn vị. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế, vướng mắc, khó khăn như: Tại 
Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, một số hạng mục công trình đang xây dựng còn 
chậm tiến độ, cần xem xét về chất lượng thi công; công tác giữ gìn vệ sinh môi 
trường ở các phòng ở, khu nhà bếp cần được khắc phục. Cơ sở cai nghiệm may túy: 
Cơ sở vật chất xuống cấp, không đồng bộ, còn để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn 
khỏi Cơ sở. Trung tâm Điều dưỡng Người có công còn có khó khăn, vướng mắc 
trong cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhưng chậm đề xuất tháo gỡ. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI  

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của các đơn vị trong 
thời gian tới, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị tiếp tục 
phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên 
Đoàn kiểm tra, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tăng cường, quán 
triệt thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  

- Nghiên cứu chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Cần quan tâm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các 
đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính  
và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá cụ thể hiện trạng cơ 
sở vật chất của Cơ sở đã xuống cấp, bất cập, cần khắc phục, sửa chữa: Hệ thống 
tường rào, khu nhà cấp 4 học viên đang ở, khu nhà 2 tầng hiện chưa sử dụng, 
báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2019.  

2. Lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra cần thực hiện tốt chủ đề năm 
2019:“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả 
phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Tích cực xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể 
trong sạch, vững mạnh; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định làm 
việc cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế; sắp xếp tổ chức bộ 
máy tinh gọn, bố trí, phân công lao động khoa học, phù hợp, bảo đảm hoạt động 
hiệu lực hiệu quả; quan tâm đến công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm vệ 
sinh an toàn thực phẩm tại đơn vị; sắp xếp Tủ thuốc cho khoa học, ngăn nắp. 

3. Một số nội dung cụ thể đối với các đơn vị được kiểm tra 

a) Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: 

- Báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với các đơn vị 
liên quan để khắc phục những hạn chế về công trình đang xây dựng: Chất lượng 
công trình, hệ thống rãnh thoát nước, tường ẩm mốc,... 

- Nghiên cứu, đề xuất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo 
hướng điều tiết biên chế, đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức có trình độ bác 
sĩ cho Cơ sở; tham mưu đề xuất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính 
và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh xem xét về cơ chế cho 
phép Cơ sở ký hợp đồng lao động đối với các cô nuôi ngoài danh sách lao động 
và chăm sóc khi tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi và chính sách hỗ trợ kinh phí cho các 
cháu được nuôi dưỡng tại cơ sở thi đỗ và học tại các trường đại học, cao đẳng, 
trung cấp ở ngoài tỉnh. 

b) Cơ sở cai nghiện ma túy:  

- Tiếp tục quan tâm, động viên, tạo môi trường, sân chơi lành mạnh giúp 
học viên ổn định tâm lý, yên tâm chữa trị, học tập; đồng thời động viên cán bộ, 
viên chức, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

- Chủ động phối hợp với Công an xã Tân Thành, xã Quảng Lạc xây dựng, 
ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; khẩn trương 
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phối hợp với cơ quan công an có biện pháp đưa học viên bỏ trốn quay trở lại Cơ 
sở; tiếp tục xem xét kiểm điểm lại, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm túc với các 
tập thể, cá nhân liên quan đến việc để học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở theo yêu cầu 
tại Công văn số 1388/VP-KGVX ngày 12/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.   

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế tiếp tục làm tốt 
công tác tuyên truyền đối với học viên về việc tổ chức điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, trong đó cần tìm hiểu lý do, 
nguyên nhân học viên chưa thực sự quan tâm, tự nguyện đăng ký tham gia điều trị 
bằng thuốc thay thế Methadone. Sớm đưa vào sử dụng khu tổ chức điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại Cơ sở. 

c) Trung tâm Điều dưỡng Người có công:  

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cụ thể để Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội báo cáo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét các nội dung liên 
quan đến chế độ, kinh phí, thời gian điều dưỡng đối với cán bộ lãnh đạo thuộc 
diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và đối tượng người có công, bảo đảm đúng 
quy định và phù hợp với tình hình thực tế. 

- Báo cáo cụ thể việc đề nghị xây dựng, bố trí phòng xông hơi tại Trung 
tâm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội xin chủ trương của UBND tỉnh, đồng thời chủ động tranh thủ nguồn 
vốn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai thực hiện. 

4. Đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp trong công 
tác chăm sóc người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, công tác cai nghiện ma túy cho các đối tượng,... góp phần giúp Sở Lao 
động -Thương binh và Xã hội thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ  

Đã được các sở, ngành liên quan trao đổi và trả lời trực tiếp tại buổi làm việc. 

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, 
cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: LĐTBXH, YT, NV, KH&ĐT, TC; 
- Công an tỉnh; 
- Cơ sở Bảo trợ XH tổng hợp, cơ sở cai nghiện 
  MT tỉnh, Trung tâm Điều dưỡng Người có công; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, TH, KTTH, KTCN, TT THCB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
Phạm Hùng Trường
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