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Đắk Lắk, ngày            tháng 01 năm 2022 
 

  Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân tỉnh 

về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022.  

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tuy nhiên, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có 

những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, những khó khăn, thách 

thức mới sẽ tiếp tục phát sinh; dịch bệnh COVID-19 có thể diễn biến phức tạp, 

nguy hiểm hơn với biến chủng virus mới Omicron; tăng trưởng kinh tế thế giới 

không đồng đều, chưa vững chắc và thấp hơn năm 2021, rủi ro tiếp tục gia tăng. 

Mặc dù kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh của cả nước nói chung 

và tỉnh Đắk Lắk nói riêng tiếp tục được nâng lên, nhưng nguồn lực của Nhà nước, 

doanh nghiệp và người dân còn hạn chế; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm 

tăng trưởng, lạm phát vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát được dịch bệnh một 

cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế; thiên tai, biến đổi khí hậu… và sự chống 

phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động trong và ngoài nước là nguy cơ 

luôn tiềm ẩn. Trước những khó khăn, thách thức đó, nhằm tạo không khí phấn 

khởi, cổ vũ động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống 

yêu nước, thi đua sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, vượt qua mọi khó 

khăn, thách thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp phần thực hiện thắng 

lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội 

đề ra trong năm 2022. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua yêu 

nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), 47 năm giải phóng hòan toàn miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); 82 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 

Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2022), 47 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải 

phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2022); 77 năm Ngày truyền thống ngành 

Lao động – Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2022) và các ngày lễ lớn của 
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tỉnh, của đất nước trong năm 2022, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng và các phong trào thi đua yêu 

nước trong toàn ngành và doanh nghiệp, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng chống dịch COVID – 

19 trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi 

trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng mạnh 

mẽ khoa học công nghệ, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

huy động tốt mọi nguồn lực. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình 

tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập 

trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền 

vững, đảm bảo đời sống người dân. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào thi đua thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các phong trào thi 

đua chuyên đề, đột xuất để giải quyết các vấn đề cấp bách của tỉnh, của ngành, 

từng cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện kịp thời công tác tuyên dương, khen 

thưởng nhằm tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2022. 

2. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý 

nhà nước về lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội. Chủ động tham mưu, đề 

xuất UBND tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời, chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo 

chương trình, kế hoạch công tác ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các 

nhiệm vụ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao trên địa bàn tỉnh. Phát 

huy tinh thần sáng tạo của mỗi đơn vị trong Ngành, chung sức đồng lòng, quyết 

tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ với năng 

suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.  

3. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, 

vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường công tác tham mưu, triển 

khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung triển khai thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 

2030, Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030; thực hiện 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong 

doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách 

bảo hiểm xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tình hình thực 

hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; công tác quản lý, cấp giấy 

phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tuyên truyền, 

phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý lao động cho các doanh nghiệp, cơ 

quan, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động. Thực hiện tốt các chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW 

ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác chăm 

sóc người có công với cách mạng, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 

năm 2022; thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 

nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công”. Đẩy 

mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
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của các cấp, các ngành về lĩnh vực giảm nghèo; huy động mọi nguồn lực để thực 

hiện trợ giúp xã hội; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới 

và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa 

người nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập 

cộng đồng. 

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường Thanh tra, 

kiểm tra, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó phải chú 

trọng cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị 

hành chính công, gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ 

công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi 

pháp luật; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng 

viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể 

chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; 

tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong xây dựng và tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ của ngành.  

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết gắn với việc bình xét, đề nghị khen thưởng phải 

đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định và kịp thời nhằm tiếp tục 

tạo động lực mới, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực thi đua 

phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện 

chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh trong năm 2022. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát động thi đua và kêu gọi toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Lao động – Thương binh và 

Xã hội quyết tâm, phấn đấu, hưởng ứng các nội dung thi đua, góp phần hoàn thành 

xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác được giao trong năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Lao động – TB&XH (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Hội đồng TĐKT tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

            Nguyễn Hoàng Giang 
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