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UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

Số:          /BC-SLĐTBXH Trà Vinh, ngày      tháng  9  năm 2021 
  

 

 

BÁO CÁO 
Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ lao động  

người có công và xã hội 9 tháng đầu năm 2021 

 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác Lao động-Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp 

- Tạo việc làm thêm cho 16.643 lao động, đạt 72,36 %  so với kế hoạch; 
ước cả năm 2021 tạo việc làm thêm cho 23.000 lao động, đạt 100%  so với kế 

hoạch. Đưa 292 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng(1), 
đạt 32,44 %  so với kế hoạch; ước cả năm 2021 đưa 450 lao động đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài, đạt 50% so với kế hoạch(2). Tư  vấn cho 10.431 lượt 
người tìm việc làm và 73.874 lượt người lao động đang hưởng trợ cấp thất 

nghiệp. Tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm và 07 cuộc hội thảo việc làm tại 
các huyện, thị xã, thành phố. Giải quyết 11.340 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất 

nghiệp, với số tiền là 182.666.100.000 đồng. Các đơn vị đã tổ chức đào tạo tiếng 
Nhật cho 412 học viên có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức 03 Đoàn 
công tác liên ngành đến thăm, chúc Tết Nguyên đán tại 30 doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. Cấp gia hạn 01 giấy phép lao động cho lao động là người nước 
ngoài; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 243 lao động nước ngoài làm việc 

tại Công ty TNHH Vận hành phát điện CHD Việt Nam tại Trà Vinh. Trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của 

người quản lý các công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu(3). Xác 
nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao 

động cho 36 doanh nghiệp. 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp tuyển sinh, đào tạo 

nghề cho 5.210 người(4), đạt 27,42% so với kế hoạch; ước cả năm 2021 đào tạo 
nghề đạt 100% so kế hoạch(5), tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,46%, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo có văn bản chứng chỉ công nhận kết quả đạt 35,74%. Triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 
Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

                                        
1 Trong đó có 144 nữ, gồm các thị trường: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản….. 
2 Chỉ tiêu này  không đạt so với Kế hoạch do diễn biến dịch bệnh Covid-19 từ nay đến cuối năm còn phức tạp, 

thị trường lao động ngoài nước chưa mở cửa trở lại. 
3 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Trà Vinh, Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh, Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh, Qũy Đầu tư phát triển 

Trà Vinh và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ 
4 Trong đó trình độ cao đẳng 717 sinh viên; trung cấp chính quy 119 học sinh;  trình độ sơ cấp: 542 người; đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 là: 2.848 người; đào tạo theo đề án AMD là 308 học viên; tập 

huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 6.868 người 
5 Đào tạo trình độ cao đẳng; trung cấp 900 người; trình độ sơ cấp: 3.300 lao động; các chương trình đào tạo 

thường xuyên khác: 14.000 lao động (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là: 3.100 người) 
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thị 04-CT/TU và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (về “Phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và 

trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù 
chữ cho người lớn”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, 

ngày 16/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc cho các Trường Cao đẳng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX chủ 
động phối hợp với doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của 
Chính phủ.  

2. Công tác thương binh, liệt sĩ và người có công 

- Kịp thời thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách 
mạng. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã tham mưu tặng quà dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 
2021 cho người có công với cách mạng(1) với tổng kinh phí là 16,046 tỷ đồng; 

Thăm và tặng quà cho 147 thương binh, gia đình liệt sĩ đã bị thương và hy sinh 
trong ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), kinh phí 147 

triệu đồng; hướng dẫn tặng quà cho đối tượng người có công và thân nhân nhân 
dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), với tổng 
kinh phí là 12.234.350.000 đồng và phối hợp tổ chức thấp nến tri ân tại Nghĩa 

trang liệt sĩ tỉnh, với kinh phí 41.450.000 đồng.  

- Phối hợp các địa phương xây dựng 400 căn nhà tình nghĩa do các Ngân 

hàng và Tập đoàn Vinaphone và Mobiphone tài trợ(2). Tiếp nhận, chuyển giao 
cho các huyện, thị xã, thành phố 98 Bằng Tổ quốc ghi công để trao cho thân 

nhân liệt sĩ. Thực hiện chính sách điều dưỡng tại gia đình cho 3.358 người có 
công với cách mạng; đưa 110 Người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập 

tại tỉnh Kiên Giang.  

- Trợ cấp ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng 13 trường hợp; giải quyết chế 

độ thờ cúng liệt sĩ 249 trường hợp; chế độ người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học 20 trường hợp; giải quyết chế độ tuất từ trần cho 69 

trường hợp. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh giải quyết chế độ BHYT theo 
Quyết định 290, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 192 trường hợp; giải 

quyết chế độ mai táng phí cho 228 trường hợp là người có công với cách mạng, 
hội viên Hội Cựu chiến binh từ trần, người hưởng chính sách theo Quyết định 
290, 42, 69 của Thủ tướng Chính phủ; trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 111 

trường hợp. Phối hợp Hội đồng giám định Y khoa tỉnh khám định bênh tật 20 
trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiểm chất độc hóa học. Tiếp nhận 

02 hài cốt liệt sĩ vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Tiếp tục phối hợp tổ chức chi 
trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng qua hệ thống Bưu 

điện tỉnh. Phối hợp với các địa phương rà soát nhà tình nghĩa xây dựng trước 
năm 2015 xuống cấp nhưng gia đình không có khả năng tự sửa chữa, qua rà soát 

có 1.356 căn xuống cấp cần sửa chữa.   

                                        
1 Thương binh, gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, v.v…. 

 
2 Ngân hàng tài trợ 400 căn, tập đoàn Vinaphone và Mobiphone tài trợ 28 căn 
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3. Công tác bảo trợ xã hội-Trẻ em và Bình đẳng giới 

3.1. Công tác bảo trợ xã hội 

- Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố giải quyết trợ giúp xã hội hàng 
tháng tại cộng đồng cho 37.824  đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ mai táng phí 

cho 1.151 đối tượng, với số tiền là 136 tỷ 441 triệu đồng; cấp thẻ BHYT cho 
26.647 đối tượng đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện cho 5.127 hộ nghèo, 

hộ chính sách xã hội. Tổ chức Đoàn đi thăm và tặng quà của Chủ tịch nước và 
Chủ tịch UBND tỉnh cho 47 cụ 100 tuổi và 803 cụ 90 tuổi tại các huyện, thị xã, 

thành phố. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục 
hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa 

vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Chương trình 
phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện Đề án 

nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh giai đoạn đến năm 2025; Tổ chức họp mặt Kỷ niệm ngày công tác xã hôi 

năm 2021 có 68 đại biểu tham dự. Các huyện, thị xã, thành phố vận động tặng 
quà Tết Tân Sửu  cho 12.779 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và đối tượng 
có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 4.958.000.000 đồng. 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội đang quản lý và nuôi dưỡng, chăm sóc cho 
163 đối tượng(1). Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

đơn vị; đưa 523 lượt người cao tuổi, người tâm thần, trẻ em mồ côi đi khám 
bệnh định kỳ và định kỳ Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đến Trung tâm 

khám, chữa bệnh cho đối tượng. Tiếp nhận tiền mặt, quà, hiện vật  từ cá nhân, tổ 
chức từ thiện trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho đối tượng tại Trung tâm BTXH, trị giá 

348.007.000  đồng(2).  

3.2. Công tác giảm nghèo bền vững 

- Phối hợp cấp 451.519 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc ngành 
quản lý, với kinh phí 363.283 triệu đồng (trong đó, người thuộc hộ nghèo 

11.651 thẻ, người thuộc hộ cận nghèo: 21.214 thẻ); phối hợp hỗ trợ cho 13.084 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn, với số tiền 381.335 triệu 
đồng(3). Phối hợp các Sở, ngành và địa phương tổ chức chăm lo cho 21.854 hộ 

nghèo, hộ cận nghèo dịp tết Tân Sửu, với kinh phí trên 17.214 triệu đồng(4). Xây 
dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 

trên địa bàn tỉnh (Kết quả rà soát cuối năm 2020, số hộ nghèo còn lại 5.204 hộ, 

                                        
1 trong đó đối tượng người cao tuổi  27 người;  người khuyết tật 13 người; trẻ em mồ côi 17 người; người thần kinh  tâm 

thần  106 người 
2 Tiền mặt 145.281.000 đồng, hiện vật quy thành tiền ước tính 202.726.000 đồng (nhập quỹ tài trợ 32.731.000 

đồng; phát trực tiếp đối tượng 107.550.000 đồng). 
(3) Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện trong 08 tháng đầu năm. 
(4) Nguồn kinh phí đảm bảo xã hội và Quỹ an sinh xã hội của tỉnh hỗ trợ cho 16.650 hộ cận nghèo, mỗi hộ 

300.000 đồng, với kinh phí là 4.995.000.000đồng. Ngoài ra, các huyện xuất ngân sách và vận động xã hội hóa 

hỗ trợ thêm cho 20.746 lượt hộ nghèo, hộ cận  nghèo với kinh phí thực hiện trên 14.223 triệu đồng và 13.535 kg 

gạo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 400 

phần quà tết cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, với tổng kinh phí hỗ trợ là 471 triệu đồng; Quỹ Thiện 

Tâm thuộc Tập đoàn VINGROUP tặng quà tết cho 1.000 hộ nghèo, với số tiền là 600 triệu đồng; Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Trà Vinh tặng quà cho 270 hộ nghèo, với kinh phí là 

135 triệu đồng. 
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chiếm tỷ lệ 1,80%; giảm 1,42% so với tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 (giảm 4.010 
hộ), đạt chỉ tiêu giao. Hộ nghèo dân tộc Khmer còn 2.863 hộ, chiếm tỷ lệ 3,21% 

so với số hộ dân tộc khmer; giảm 2,84% so với tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 (giảm 
2.531 hộ), đạt chỉ tiêu giao. Hộ cận nghèo còn 16.650 hộ, chiếm tỷ lệ 5,76%) .  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân thông qua 
Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 về việc quy định chính sách 

hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 
giai đoạn 2021-2025. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 
2021. 

- Ước thực hiện cả năm 2021, số hộ thoát nghèo là 2.891 hộ, với mức 
giảm tỷ lệ hộ nghèo là 1% đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh. Số hộ nghèo 

còn lại trên địa bàn tỉnh là 2.313 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 0,80%. Trong đó, 
tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer dự kiến giảm đạt 2% (tương đương giảm 1.783 

hộ). 

3.3. Công tác Trẻ em và Bình đẳng giới: 

- Tổ chức 30 buổi tuyên truyền về Luật trẻ em tại 15 điểm Trường trung 

học cơ sở của 05 huyện và thành phố Trà Vinh, có 1.200 em tham dự. Thăm và 
tặng 1000 quyển tập do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh tặng cho trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm, tặng 380 ba lô và 1.950 quyển tập cho trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2021; 

thăm và hỗ trợ cho 01 trẻ em bị xâm hại tình dục tại huyện Cầu Ngang. Nghiệm 
thu, quyết toán kinh phí điều tra, nhập dữ liệu vào phần mền quản lý trẻ em của 

08 huyện, thị xã. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc 
gia vì trẻ em tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 1472/QĐTTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục 
tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, 

chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2025 và tiếp tục triển khai thực hiện 
công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021. 

 4. Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội  
- Tổ chức 25 cuộc tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa 

phương trong tỉnh, có 2.041 lượt người dự. Kiện toàn đội kiểm tra liên ngành 

178; phối hợp công an các huyện Càng Long, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và 
thành phố Trà Vinh kiểm tra 06 cuộc tại 43 cơ sở kinh doanh – dịch vụ, lập biên 

bản vi phạm 18 cơ sở, nhắc nhở 25 cơ sở; Phối hợp Công an huyện Tiểu Cần 
khảo sát 02 và triệt xóa 01 tụ điểm hoạt động mại dâm. 

- Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận mới 90 học viên và giải quyết tái hòa 
nhập cộng đồng 72 học viên. Hiện Cơ sở đang quản lý 139 học viên(1),. Công 

tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện nghiêm ngặt với việc 

                                        
1 Gồm:137 học viên cai nghiện bắt buộc; 01 học viên không có nơi cư trú ổn định; 01 học viên tự nguyện. 
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bố trí lịch làm việc của cán bộ viên chức tại Cơ sở chia 02 ca (mỗi ca làm việc 
14 ngày), đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn 

vị. 

5. Công tác Thanh tra 

Tiếp 45 lượt công dân yêu cầu giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách đối 
với người lao động, chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách bảo trợ 

xã hội..., chuyển 01 đơn xin hỗ trợ kinh phí sửa nhà tình nghĩa về địa phương 
giải quyết theo thẩm quyền; phối hợp huyện Cầu Ngang  xác minh kết luận 

trường hợp đối tượng làm 02 hồ sơ thương binh để hưởng chế độ. Tổ chức 
thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại 

cộng đồng của thị xã Duyên Hải; thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ 
giảm nghèo và quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Cầu 

Ngang. Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát thực hiện các Quyết định, kết luận và 
ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh; báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị 81/2013/NĐ-CP và Nghị định 
97/2017/NĐ-CP. Triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc kê 
khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ theo quy định. Phối hợp với ngành Công an điều tra lập 
biên bản 01 tai nạn lao động làm chết 02 người xảy ra tại Công ty Nhiệt điện 

Duyên Hải.  

6. Hoạt động của các Hội đặc thù 

6.1. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc dacam/dioxin 

Các cấp Hội trong tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh 

ủng hộ tiền và hiện vật, quy thành tiền 11.384.590.000 đồng, hỗ trợ 28.036 lượt 
đối tượng người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người mù, trẻ mồ 

côi và bệnh nhân nghèo. Trong đó, Chương trình địa chỉ nhân đạo vận động  
6.683 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền: 1.152.765.000  đồng, 138 phần quà, 

1.560kg gạo, 35 thùng mì, thăm 38 bệnh nhân nghèo. Phối hợp tổ chức khám 
bệnh, cấp thuốc miễn phí 1.630 lượt bệnh nhân; cấp 03 xe lắc, 27 xe lăn; phẫu 
thuật mắt thay thủy tinh thể cho 143 bệnh nhân; phẫu thuật tim miễn phí cho 05 

trường hợp, đưa 13 người đi làm chân giả, hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà nhân ái, 
số tiền 921.370.000 đồng, tặng trên 16.600 phần quà cho đối tượng, số tiền trên 

6,4 tỷ đồng. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Hội đã vận động được 1.494.645.000 

đồng và trên 27 tấn gạo hỗ trợ cho 7.170 lượt người khuyết tật, nạn nhân chất 
độc da cam, người mù, người có hoàn cảnh khó khăn; nấu 18.110 suất cơm hỗ 

trợ người dân khu phong toả phòng chống dịch.  

6.2. Ban Đại diện Hội người cao tuổi 

 Các cấp Hội vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền và quà trị giá 
1.695.100.000 đồng, hỗ trợ cho 5.976 lượt người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh 

khó khăn có điều kiện vui Xuân đón Tết; vận động xây dựng 09 căn nhà tình 
nghĩa, 17 căn nhà đại đoàn kết, 15 căn nhà tình thương và sửa chữa 02 căn nhà 

cho hộ nghèo có người cao tuổi, với tổng kinh phí 1.690.000.000 đồng. Phối 
hợp khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 570 người và mổ đục thủy tinh thể cho 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-trong-co-quan-to-chuc-434740.aspx
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22 người cao tuổi nghèo, trị giá 87.500.000 đồng. Chăm sóc sức khỏe định kỳ 
cho 5.605 người cao tuổi tại cơ sở. 

 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và 
Quyết định 23/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số chính sách an sinh 
xã hội khác trên địa bàn tỉnh 

- Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ và 
Quyết định 23/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 
động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 

14/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 115.952, với tổng kinh phí hỗ 
trợ 178.859.375.000 đồng; Hiện các ngành, địa phương đã cấp phát cho 

111.294 người, với kinh phí 167.946.905.000 đồng; đạt 95,98% so với tổng 
kinh phí được phê duyệt; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xuất Quỹ an sinh xã 

hội của tỉnh hỗ trợ 10.413 người có công với cách mạng gặp khó khăn do dịch 
bệnh Covid-19, với số tiền 5.206.500.000 đồng. 

- Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tính đến nay Cục Dự trữ 
đã giao 1.738,950 tấn gạo cho 9 huyện, thị xã, thành phố và đã cấp phát được 
1.738,950 tấn gạo cho 115.930 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng 

bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt tỷ lệ 100%.  

- Thực hiện Công điện số 1105/CĐ-TTg ngày 27/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người 
“lang thang, cơ nhỡ”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động –Thương 

binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện việc thu dung, 
thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lang thang, cơ nhỡ. Kết quả rà 

soát, toàn tỉnh có 23 người lang thang cơ nhỡ (chủ yếu những đối tượng này đều 
có gia đình, người thân). Do đó, các địa phương đã phối hợp với ngành công an 

đã vận động gia đình quản lý các đối tượng này tại nhà. 

Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố vận động các tổ chức, cá nhân hỗ 

trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được trên 
240.000 phần quà, nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, người già yếu, neo đơn, khuyết tật, trẻ em, phụ nữ, người có hoàn 
cảnh khó khăn, khu cách ly và các chốt trực,...phòng, chống dịch bệnh Covid-
19.  

  8. Một số công tác khác đảm bảo hoạt động của ngành 

- Tiếp nhận 637 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết và trả kết quả đúng, 

trước hạn 637 hồ sơ. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 
11/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, 

bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội. Tổ chức tập huấn quản lý nhà nước về lĩnh vực lao 

động, người có công và xã hội năm 2021 cho lãnh đạo và công chức phòng Lao 
động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện Quy 

trình giải thể Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội và thành lập Phòng Phòng 
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chống tệ nạn xã hội theo Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh. Thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 03 công chức, viên chức 

và điều động, bổ nhiệm 01 viên chức; tổ chức xét tuyển 07 viên chức của Trung 
tâm Bảo trợ xã hội; chuyển công tác 02 viên chức; chuyển ngạch lương từ 

chuyên viên sang thanh tra viên cho 01 công chức. Sửa đổi, bổ sung quy chế 
làm việc của Sở và xây dựng kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 

của công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025. Phân bổ dự toán kinh phí ngân 
sách địa phương năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc; dự toán Ngân sách Trung 

ương ủy quyền kinh phí ưu đãi người có công cho Phòng Lao động-Thương 
binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tặng thưởng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” cho 04 tập thể, tặng 
Bằng khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong năm 2020.  

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Thuận lợi  

- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh và sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố, xã phường, thị trấn về công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-
19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết 

định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đạt nhiều kết quả tốt, người 
dân rất phấn khởi trước sự quan tâm của Chính phủ về các chính sách này. 

- Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, 
người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội 

và người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ gạo, quà, nhu yếu 
phẩm cần thiết, góp phần ổn định đời sống của người dân, không để ai thiếu ăn, 

thiếu mặc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có 
công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã, nhất là 

công tác chăm lo, thăm viếng, tặng quà nhân các ngày lễ, tết, đảm bảo đạt yêu 
cầu đề ra. 

  - Công tác bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới ngày càng được các ngành, các 
cấp quan tâm. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn xã hội 

tiếp tục được triển khai thực hiện. 

 2. Khó khăn, hạn chế: 

 -Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian giãn cách 
xã hội kéo dài đã tác động rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp; số lượng lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động ngày càng 
nhiều; công tác hội thảo, tư vấn giới thiệu việc làm và đưa lao động đi làm việc 

ở nước ngoài phải tạm dừng do thị trường lao động ngoài nước đóng cửa; công 
tác tư vấn tuyển sinh, đào tạo nghề lao động nông thôn phải tạm dừng hoạt 

động.   
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- Nguy cơ tái nghèo vẫn còn xảy ra do tình tình dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi 

thường xuyên xảy ra.  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV/2021 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, nhất là Cơ sở cai 

nghiện ma túy; Trung tâm Bảo trợ xã hội và các doanh nghiệp ngoài khu công 
nghiệp, khu kinh tế; nhóm chuyên gia, lao động kỹ thuật là người nước ngoài 

nhập cảnh, vào làm việc tại Trà Vinh. 

2. Tiếp tục triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid–19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Triển khai Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao 
động, học sinh, sinh viên đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng. 

4. Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn giới thiệu việc làm, đẩy 

mạnh hoạt động tuyển dụng, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn 
ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. 

Hoàn thành cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2021 cho các huyện, thị 
xã, thành phố. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiền lương và thưởng tết năm 

2022 cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, 
thẩm định và thông báo nội quy lao động của doanh nghiệp. Thẩm định hồ sơ 

cấp phép lao động cho lao động là người nước ngoài.  

5. Phối hợp kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp về thực hiện “03 tại 

chổ” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, đảm bảo 
phương châm “an toàn mới sản xuất – sản xuất phải an toàn”. Tiếp tục thực hiện 

các mục tiêu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI trong lĩnh vực đào tạo 
nghề cho lao động.  

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn tại các huyện, thị xã, thành phố. Đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
khẩn trương tuyển sinh đủ chỉ tiêu năm 2021. Thẩm định hồ sơ đăng ký đào tạo 

nghề cho các doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo lao động. Tham gia hội thi tay 
nghề toàn quốc bằng hình thức trực tuyến.  

7. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với 
người có công với cách mạng. Phối hợp Hội đồng giám định Y khoa tỉnh giám 

định tỷ lệ thương tật, bệnh tật cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học. Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh giải quyết chế độ mai táng phí, 

BHYT cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch 
kinh phí thăm viếng, tặng quà cho đối tượng thương binh, liệt sĩ nhân dịp Tết 

Nguyên Đán năm 2022. Phối hợp thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có 
công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (1.943 căn, trong đó xây mới 843 căn, 

1.100 căn).  
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8. Phối hợp các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan và các  huyện, thị xã, 
thành phố triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, 

hộ cận nghèo để giúp hộ thoát nghèo bền vững, đặc biệt là hỗ trợ cho hộ nghèo 
tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sinh kế, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 
19/3/2021 của HĐND tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ cho hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các 

dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, hố xí hợp vệ 
sinh. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 
sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

9. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; các hoạt động 
của Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trong lĩnh vực trẻ 

em. Phối hợp triển khai các hoạt động thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Lễ 
hội Ok-Om-Bok. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện 

chuyên mục truyền thông về bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động hưởng 
“Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”. 
Tổ chức các hoạt động, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi 

(6/6/1941-6/6/2021).  

10. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về 

chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh. 
Đội kiểm tra liên ngành 178, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý 

chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội. 
Kịp thời nắm bắt tình hình đối tượng, các tụ điểm để có biện pháp đấu tranh 

thích hợp và lên kế hoạch triệt xóa. 

11. Tiếp tục tổ chức tiếp công dân theo kế hoạch; tổ chức thanh tra việc 

thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng của 
huyện Châu Thành. Tổng hợp kết quả phát phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật 

của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và ước 
thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Trà Vinh./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Bộ Lao động - TBXH; 
- Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- - Lưu: VP. 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Út 
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