UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH
Số: 1287/KH-SLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 05/4/2018
và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ
6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là
Nghị quyết 20); Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình
mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 21); Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 05/4/2018
của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (sau đây gọi tắt
là Kế hoạch 127) và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy thực
hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
(sau đây gọi tắt là Kế hoạch 128);
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện, gồm
các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo triển khai thực hiện Nghị quyết 20, Nghị quyết 21, Kế hoạch 127
và Kế hoạch 128 nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thời gian, lộ trình, có chất lượng. Tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, công chức, viên
chức đối với công tác dân số; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân trong tình hình mới.
- Cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 20, Nghị quyết 21, Kế hoạch 127
và Kế hoạch 128 thành các nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của
Ngành để triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chất lượng.
2. Yêu cầu
- Bám sát Nghị quyết 20, Nghị quyết 21, Kế hoạch 127 và Kế hoạch 128 và
các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ
chức thực hiện.
- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp
chặt chẽ, thống nhất với Đảng ủy Sở, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động
sáng tạo của các phòng, đơn vị thuộc Sở, nhất là người đứng đầu.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Ngoài việc tổ chức quán triệt, thực hiện toàn diện, thường xuyên các nhiệm
vụ, giải pháp đã được xác định trong Kế hoạch 127 và Kế hoạch 128, cần tập trung
thực hiện hiệu quả một số nội dung chủ yếu sau:
1. Phối hợp với Đảng ủy Sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ
biến Nghị quyết 20, Nghị quyết 21, Kế hoạch 127 và Kế hoạch 128 trong toàn
Ngành.
- Đơn vị tham mưu: Văn phòng Sở.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2018.
2. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phòng, chống tai nạn lao động.
- Đơn vị tham mưu: Phòng Việc làm – An toàn lao động.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2019.
3. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phòng, chống đuối nước trẻ em.
- Đơn vị tham mưu: Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2019.
4. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban ngành, UBND các huyện,
thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả phòng,
chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn
2017 – 2020 và Đề án thực hiện Chương trình sữa học đường, góp phần nâng cao
tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
- Đơn vị tham mưu, thực hiện: Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng
giới; Phòng Bảo trợ xã hội; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 và thường xuyên hàng năm.
5. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban ngành, UBND các huyện,
thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Chăm sóc sức khỏe người
cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 – 2025.
- Đơn vị tham mưu, thực hiện: Phòng Bảo trợ xã hội.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 và thường xuyên hàng năm.
6. Phối hợp với Sở Y tế và các sSở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố
triển khai thực hiện Đề án chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng
chống bệnh nghề nghiệp.
- Đơn vị tham mưu, thực hiện: Phòng Việc làm - ATLĐ
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt.
7. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại hệ thống cơ sở
bảo trợ xã hội công lập theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa của Thủ tướng Chính phủ
và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
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- Đơn vị tham mưu: Phòng Bảo trợ xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Bảo
vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Phòng Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác
xã hội tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày
28/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai
đoạn 2017-2025.
8. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế phát
triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị tham mưu: Phòng Bảo trợ xã hội.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.
9. Tham gia, phối hợp triển khai thực hiện chương trình, phương pháp giáo
dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính
cho học sinh, sinh viên, hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh
sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị tham mưu và thực hiện: Phòng Dạy nghề; Phòng Bảo vệ, chăm sóc
trẻ em và Bình đẳng giới; Trường Trung cấp kỹ thuật Quảng Ngãi
- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn cơ quan chủ trì thực hiện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện
Kế hoạch này, đảm bảo đầy đủ nội dung, thời gian và đạt hiệu quả. Thường xuyên
báo cáo Giám đốc Sở, Lãnh đạo Sở tiến độ thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.
2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền
chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể trong Kế hoạch này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh thì kịp thời phải ánh
về Văn phòng Sở để phối hợp giải quyết hoặc báo cáo Giám đốc Sở, Lãnh đạo Sở
chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU;
- VP UBND tỉnh;
- ĐU Khối các cq tỉnh (B/c);
- Đảng ủy Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lương Kim Sơn

3

