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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện lĩnh vực lao động quý I năm 2022;  

phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI nhiệm kỳ 

2021-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện giai đoạn 2021-2025, 

UBND huyện Phù Cừ đánh giá kết quả thực hiện lĩnh vực lao động quý I năm 

2022 đạt được một số kết quả cụ thể như sau: 

I- Kết quả thực hiện quý I năm 2022.  

1- Công tác chỉ đạo điều hành 

- Kịp thời ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về lao động; các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị 

trấn chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực lao động, đảm bảo 

quy định. 

2- Kết quả thực hiện 

 - Trong quý I/2022, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tổ chức 

đào tạo nghề may cho 34 lao động và hỗ trợ tạo việc làm mới cho 369 lao động.  

- Thực hiện hỗ trợ chi trả người lao động bị ngừng việc do đại dịch 

Covid-19 cho 12 người (trong đó có 09 trẻ em)  của Công ty cổ phần Phú Hưng, 

Công ty cổ phần ABC Việt Nam và Công ty TNHH  Tianye Outdoor Hưng Yên 

với số tiền 21 triệu. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Covid-19 cho đối 

tượng người lao động bị ngừng việc cho 04 đơn vị (Công ty CP ABC Việt Nam, 

Công ty TNHH Fasshion Sourcenet, Công ty TNHH Beeahn Việt Nam và Công ty 

CP TNHH Giày Vạn Lý), với tổng số 57 người lao động bị ngừng việc (trong đó: 

02 người đang mang thai và 14 trẻ em chưa đủ 6 tuổi), với tổng số tiền: 73 triệu 

đồng (đang chờ UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ). 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn rà soát công dân, 

người lao động đang sinh sống, học tập, làm việc tại Ucraina. 

- Ngày 28/3/2022 UBND huyện triển khai Công văn số 217/UBND-

LĐTBXH về  Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 

theo Chương trình IM Japan - đợt 1/2022 của Trung tâm lao động ngoài nước trên 

Cổng thông tin điện tử huyện và đăng thông báo tại trụ sở UBND các xã, thị trấn để 

toàn thể nhân dân nắm được. 
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3. Tồn tại, hạn chế 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tuyển dụng, đào tạo nghề 

cho lao động tại công ty, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

- Công tác tham mưu, triển khai thực hiện của một số đơn vị hiệu quả 

chưa cao. 

 II. Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 

          - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với công ty, doanh nghiệp 

tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn và tạo việc làm mới lao động nhằm đạt chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra. 

          - Xây dựng, phát động kế hoạch triển khai Tháng hành động về vệ sinh an 

toàn lao động năm 2022 trên địa bàn huyện. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực lao động, tuyển dụng, đào 

tạo nghề trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện về lĩnh vực lao động quý I năm 2022, 

phương hướng, nhiệm vụ quý II  năm 2022./. 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Lao động-TB&XH huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Tiến 
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