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BÁO CÁO  
Ƣớc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021;  

nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 926/UBND-VP ngày 06/10/2021 của UBND huyện 

báo cáo ước kết quả thực hiện phát triển KT-XH năm 2021, phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch phát triển 

KTXH năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, 

XÃ HỘI NĂM 2021 

1. Những nét cơ bản trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức 

thực hiện  

- Trong năm, với chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng Lao động -TBXH 

huyện chủ động tham mưu giúp UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản văn 

chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về lao động; người có 

công; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; phòng chống tệ 

nạn xã hội trên địa bàn; các văn bản về phòng chống đại dịch Covid-19.  

- Triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo và kế hoạch 

được UBND huyện phê duyệt và sở Lao động -TBXH tỉnh; 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện, UBND các  

xã, thị trấn chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo quy định. 

2. Đánh giá khái quát những thuận lợi, khó khăn chủ yếu trong quá 

trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

2.1 .Thuận lợi         

Phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của 

Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND huyện và sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp 

kịp thời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh trong quá trình thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành 

Lao động - TBXH trong toàn huyện. 

2.2 . Khó khăn   

- Năm 2021 là năm được thay thế, bổ sung, sửa đổi một số chính sách 

người có công, bảo trợ xã hội, công tác điều tra rà soát hộ nghèo nhưng do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nên đã không thuận lợi cho việc triển khai, tổ 
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chức thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so kế hoạch đã đề ra như tổ chức một 

số hội nghị, lớp tập huấn.... 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên công tác tuyên truyền về chủ 

trương, chế độ chính sách ở cơ sở chưa được thường xuyên, liên tục và việc triển 

khai các văn bản mới trực tiếp đến thôn, người dân đôi lúc chưa kịp thời.  

 - Công tác tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

của một số công chức Lao động- TB&XH một số xã hiệu quả chưa cao. 

2. Kết quả đạt đƣợc 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND- UBND huyện tổ chức viếng Đền thờ các 

anh hùng liệt sỹ và Đền thờ Cây đa La Tiến nhân dịp Tết nguyên đán và 27/7. 

- Tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành và công ty, doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn huyện tổ chức thăm, tặng quà cho 20.932 lượt đối tượng NCC, BTXH, 

người nghèo, nhân dịp các ngày lễ, tết,...với tổng số tiền gần 7,9 tỷ đồng; 

- Thực hiện hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phòng đã 

tổ chức đón 30 lao động của huyện đi làm việc tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

về địa phương và thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lào động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; phối hợp với các Công ty hướng dẫn người 

lao động làm hồ sơ và tiếp nhận, thẩm định, tham mưu UBND huyện lập tờ trình 

đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 37 người lao 

động bị ngừng việc tại 03 công ty (Công ty may Phú Hưng, Công ty ABC Việt 

Nam và Công ty Beeahn Việt Nam), với tổng số tiền là 64trđ; đông thời thực 

hiện báo cáo số liệu được phê duyệt hàng ngày trên trang cổng thông tin điện tử 

Chính phủ. 

- Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tổ chức 

đào tạo nghề cho trên 460 lao động, đạt 92% KH; tạo việc làm mới cho trên 

1.000 lao động đạt 100% kế hoạch (KH đề ra 500 - 1.000 lao động); phối hợp 

với các ngành, đoàn thể của huyện tổ chức 37 lớp chuyển giao khoa học kỹ về 

chăn nuôi, trồng trọt các cây, con có giá trị kinh tế cao cho trên 1.500 lượt người 

tham gia. 

- Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng cho trên 

2.300 người và trợ cấp một lần, mai táng phí cho gần 210 đối tượng NCC,  chi 

ưu đãi giáo dục cho 30 người là con của NCC, hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, thờ 

cúng liệt sĩ, điều dưỡng… với tổng số tiền trên 61 tỷ; đồng thời chi trả trợ cấp xã 

hội hàng tháng cho trên 5.500 người và chi mai táng phí cho 225 đối tượng 

BTXH với số tiền trên 26 tỷ.  Kịp thời hỗ trợ chi phí hỏa táng cho 215 người với số 

tiền trên 01 tỷ đồng. 
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- Thực hiện chi trả tiền miễn giảm học phí cho 345 học sinh tốt nghiệp từ 

THCS học tiếp lên trình độ Trung cấp nghề như nghề may, kế toán, tiếng anh, tin 

học với số tiền 1.381,1trđ. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện mua cấp mới BHYT cho 645 người 

thuộc hộ nghèo, 1.350 người thuộc hộ cận nghèo và 10.962 người thuộc hộ làm 

nông nghiệp có mức sống trung bình; 350 đối tượng bảo trợ xã hội, 50 người 

khuyết tật nhẹ, 140 đối tượng NCC và chuyển trả kinh phí mua thẻ BHYT cho 

BHXH với tổng số tiền trên 14,5 tỷ đồng. 

- Tham mưu giúp UBND huyện triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và điều tra hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình 

năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; dự kiến kết quả rà 

soát tỷ lệ hộ nghèo là 3,18% (tương ứng 949 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 4,49% 

(tương ứng 1.339 hộ). 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch và phát động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 

2021, số thu vận động cấp huyện là 279.118.000đ đạt 97,3%KH; hỗ trợ sửa chữa 

nhà ở cho 14 gia đình người có công còn khó khăn về nhà ở, thăm hỏi tặng quà 

02 người có công có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo và tặng sổ tiết 

kiệm 02 gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn…với tổng số tiền 320trđ 

- Xây dựng và kiểm tra về công tác Lao động, người có công và xã hội 

năm 2021, kết quả đã tiến hành kiểm tra được 05 xã (Nguyên Hòa, Tống Trân, 

Tam Đa, Minh Tân và Minh Hoàng); thực hiện công tác giám sát chi trả trợ cấp 

xã hội do Bưu điện chi trả ở 17 thôn của 9 xã, thị trấn. 

- Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, phòng 

Lao động -TBXH huyện đã kịp thời tham mưu UBND huyện ra quyết định điều 

chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho 5.253 người. Tiếp nhận hồ sơ và trình 

UBND huyện ban hành trên 1.200 quyết định về trợ cấp xã hội…Tặng quà 

mừng thọ, chúc thọ cho 2.131 người số tiền 754.950.000đ; 

- Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn: 01 hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị 

định 20/2021/NĐ-CP, Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH về thực hiện chính 

sách bảo trợ xã hội cho gần 100 đại biểu xã, thôn tham dự;  01 hội nghị tập huấn 

về các chính sách người cao tuổi cho gần 60 đại biểu người cao tuổi xã, thị trấn 

và 01 hội nghị tập huấn chăm sóc người khuyết tật cho trên 300 hộ gia đình có 

người khuyết tật. 

- Rà soát đề nghị UBND huyện hỗ trợ tiền điện cho 1.284 lượt hộ gia đình 

có đối tượng BTXH dùng dưới 50 kw/tháng và 2.319 lượt hộ gia đình nghèo với 

tổng số tiền trên 573 trđ.  

- Rà soát xác nhận cho 100% hộ thuộc hộ nghèo được miễn giảm thuế phi 

nông nghiệp năm 2021; 
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- Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai thực hiện thường 

xuyên, trong năm tổ chức 02 lớp tập huấn cho trên 200 người tham dự là cán bộ 

làm công tác trẻ em huyện, xã, cộng tác viên làm công tác trẻ em các thôn và trẻ 

em; tham mưu Hội đồng Quỹ BTTE huyện triển khai phát động tháng hành 

động vì trẻ em và xây dựng ủng hộ quỹ BTTE huyện năm 2021 với số thu 

281.147.000đ đạt 97,1%; tổ chức thăm, tặng quà cho trên 23.425 trẻ em nhân dịp 

lễ, tết, năm học mới (trong đó có 360 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị 

nhiễm Covid, đi cách ly tập trung và trẻ em có bố, mẹ tham gia phòng chống 

dịch Covid tại điểm cách ly của huyện), tặng đồ chơi cho 2 trường mầm non 

Tiên Tiến, Tống Phan và sân chơi cho trường Tiểu học Nhật Quang... với số tiền 

trên 284 trđ; 

Phối hợp với Sở Lao động - TBXH tỉnh và Trung tâm tim mạch-Bệnh 

viện E Hà Nội khám sàng lọc tim cho 39 trẻ em (trong đó có 03 trẻ em được chỉ 

định mổ), tặng quà, xe đạp, học bổng cho 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, trẻ em bị bạo lực, bỏ rơi...số tiền 52trđ và tổ chức 01 lớp tập huấn về kỹ 

năng làm việc với trẻ em tự kỷ cho 61 người tham dự. 

- Công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ: tổ chức 03 lớp tập 

huấn nâng cao năng lực hoạt động công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ 

nữ cho trên 200 đại biểu là Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, xã và hộ gia đình 

tiêu biểu trong các bình đẳng giới. 

- Công tác phòng chống TNXH được triển khai thực hiện kịp thời các văn 

bản chỉ đạo, tham mưu kiện toàn 04 đội công tác xã hội  tình nguyện (Trần Cao, 

Tam Đa, Nhật Quang và Minh Tân); thẩm định hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân 

huyện xem xét cho 04 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại tỉnh. Phối hợp với 

Sở Lao động -TBXH tỉnh tổ chức 01 Hội thi học sinh với công tác phòng chống 

TNXH tại trường THCS Quang Hưng và lớp tập huấn. 

3. Tồn tại, hạn chế 

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên công tác đào tạo nghề cho lao 

động chưa đạt kế hoạch đề ra. 

- Việc triển khai thực hiện một số chế độ, chính sách ở một số địa phương 

chưa được kịp thời. 

- Công tác quản lý, theo dõi đối tượng hưởng chế độ chính sách ở một số 

xã chưa được chặt chẽ. 

- Việc thu hồi trợ cấp xã hội của một số đối tượng hưởng trùng 02 chế độ 

còn chậm. 

4. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: Một số lãnh đạo cơ sở chưa quan tâm chỉ đạo 

sát sao việc triển khai, tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước và thực 

hiện chế độ chính sách cũng như công tác quản lý đối tượng, thu hồi chế độ 

hưởng trùng; đối tượng bảo trợ xã hội đa số già yếu, khuyết tật, hoàn cảnh kinh 
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tế gia đình khó khăn và một số đối tượng chết ngay sau khi có quyết định thu hồi 

nên việc thu hồi gặp nhiều khó khăn. 

- Nguyên nhân chủ quan: Một số công chức Lao động - TBXH ở cơ sở chưa 

tích cực nghiên cứu văn bản và chưa làm tốt công tác tham mưu, chưa nhiệt tình trách 

nhiệm, tâm huyết với công việc; công tác giám sát chi trả trợ cấp xã hội chưa được 

thực hiện thường xuyên. 

 II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Nhiệm vụ 

 - Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, các doanh 

nghiệp tổ chức đào tạo dạy nghề ngắn hạn và tạo việc làm mới cho từ 500 - 1000 

lao động; 

 - Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, năm 

2022; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5-1%; cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời 

cho 100% các đối tượng được nhà nước hỗ trợ chưa có thẻ BHYT; 

 - Triển khai và thực hiện đúng, đủ, chính xác, kịp thời các chế độ ưu đãi 

người có công và bảo trợ xã hội;  

- Phát động và xây dựng ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ bảo trợ trẻ 

em của huyện năm 2022 với số tiền dự kiến trên 600 triệu đồng; 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em  

và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội. 

 2. Giải pháp chủ yếu 

 - Chủ động tham mưu triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình 

Nâng cao chất lượng hoạt động bảo trợ xã hội;  tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động và dạy nghề; 

- Chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho đối 

tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Pháp lệnh 

02/2020 về người có công và Nghị định 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp 

xã hội, Luật Người khuyết tật, các văn bản của HĐND tỉnh và các quy định khác 

có liên quan của pháp luật hiện hành; 

- Tăng cường công tác tuyên truyên và kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các chế độ chính sách NCC, BTXH, ....và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phòng 

quản lý thực hiện; 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em; tích cực tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nâng 

cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội, góp 
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phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và ổn định tình hình an ninh 

chính trị trên địa bàn huyện. 

Trên đây là báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2022. Phòng 

Lao động - TB&XH huyện trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu. 

 TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Minh Hiền 
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