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BÁO CÁO  

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 1416/SNV-TCBC&CCHC ngày 09/11/2021của 

Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và  

đề xuất, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội báo cáo kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Căn cứ Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm 04 nhiệm vụ. Sở đã xây dựng và ban hành các kế hoạch 

chi tiết thực hiện từng nhiệm vụ để đảm bảo thời gian, tiến độ theo yêu cầu1. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Nhiệm vụ 1: Giải quyết kịp thời hồ sơ Người có công; 100% hộ gia 

đình Người có công có mức sống trung bình trở lên. 

Sở đã tiếp nhận và giải quyết 1.493 hồ sơ hồ sơ người có công với cách 

mạng và thân nhân. Các hồ sơ cơ bản đã tham mưu, giải quyết kịp thời theo 

đúng quy định, không phát sinh khiếu nại, thắc mắc. 

Ngày 16/3/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công 

văn số 356/SLĐTBXH-NCC gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị thực hiện 

rà soát mức sống hộ gia đình người có công trên địa bàn toàn tỉnh 2. Qua rà soát 

cho thấy còn 4,2% hộ người có công có mức sống thấp, chưa đảm bảo 100% hộ 

gia đình Người có công có mức sống trung bình trở lên. 

Sau khi tổng hợp kết quả, Sở đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 575/SLĐTBXH-NCC ngày 22/4/2021. UBND tỉnh 

ban hành văn bản số 1560/VP-KGVX ngày 26/4/2021 chỉ đạo UBND các 

huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và có giải pháp cụ thể để nâng cao mức 

sống của hộ người có công, phấn đấu đến hết năm 2021 đảm bảo 100% hộ người 

                                                           
1Kế hoạch số 14/KH-SLĐTBXH ngày 04/2/2021 triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Giáo 

dục nghề nghiệ năm 2021; Kế hoạch số 29/KH-SLĐTBXH ngày 09/2/2021 triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động năm 2021; Kế hoạch số 17/KH-SLĐTBXH ngày 09/2/2021 triểnkhai thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Người có công năm 2021; Kế hoạch số 11/KH-SLĐTBXH ngày 02/2/2021 

triểnkhai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực giảm nghèo bền vững năm 2021. 
2Tính đến tháng 3/2021, toàn tỉnh có 2.552 hộ người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó 

có: 18 hộ người có công thuộc hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,71%, 89 hộ người có công thuộc hộ cận nghèo chiếm 

3,49%, 2.445 hộ người có công có mức sống trung bình trở lên chiếm 95,8%. 
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có công có mức sống trung bình trở lên không còn hộ người có công thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-

SLĐTBXH ngày 2/8/2021 về kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ nâng cao 

mức sống hộ gia đình người có công, Sở đã tiến hành kiểm tra 05 huyện Văn 

Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Quan đi kiểm thực tế 24 hộ nghèo 

và cận nghèo. Sau khi kết thúc chương trình kiểm tra, Sở  Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 112/TB-SLĐTBXH 

ngày 27/8/2021, đồng thời tiếp tục đôn đốc các huyện triển khai thực hiện Kế 

hoạch hỗ trợ.  

Tính đến 15/11/2021, các huyện đã thực hiện hỗ trợ được 92/107 hộ có 

mức sống dưới trung bìnhđạt 85,98% kế hoạch, hiện còn 02 hộ người có công 

thuộc hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,12%, 12 hộ người có công thuộc hộ cận nghèo 

chiếm 0.47%;2.537 hộ người có công có mức sống trung bình trở lên, đạt 

99,41%. 

Dự kiến đến hết năm 2021 các huyện sẽ thực hiện hỗ trợ các hộ gia đình 

người có công thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 

giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo 100% hộ gia đình Người có công có mức sống 

trung bình trở lên.  

(Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ) 

2. Nhiệm vụ 2: Tăng cường quản lý công tác huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động cho người lao động trong doanh nghiệp, cơ sở lao động; Giảm 

số vụ, số người chết do tai nạn lao động gây ra so với năm 2020 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-

SLĐTBXH ngày 09/3/2021 triển khai nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực An toàn vệ 

sinh lao động năm 2021. Mục tiêu cụ thể được đề ra là: Trong năm 2021, có ít 

nhất 2.000 người lao động được huấn luyện ATVSLĐ theo đúng quy định và 

giảm số vụ, số người chết do tai nạn lao động (TNLĐ) theo từng địa bàn, lĩnh 

vực so với năm 20203. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản triển khai, 

đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đề 

xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ năm 2021; đăng ký danh sách 

người tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp4; chấn chỉnh công tác khai báo tai nạn lao động trong các 

doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến đá, xây dựng 5; rà soát việc thực 

hiện báo cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ và báo cáo tai nạn lao động năm 

                                                           
3Tình hình TNLĐ năm 2020: 28 vụ TNLĐ chết người trong đó có 6 vụ TNLĐ từ người sử dụng lao 

động và 22 vụ TNLĐ trong khu vực không có giao kết hợp đồng lao động. 
4 Công văn số 364/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 17/3/2021 về việc tăng cường thực hiện các giải 

pháp đảm bảo ATVSLĐ và phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc. 
5Công văn số 559/SLĐTBXH-TTr ngày 19/4/2021 về việc chấn chỉnh công tác khai báo tai nạn lao động. 
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20206; tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ và phòng chống 

lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc; tăng cường các giải pháp đảm bảo 

ATVSLĐ và rà soát, thực hiện huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động7.  

Để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ trên địa bàn, Sở đã chủ động đề nghị 

các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp 

quản lý về công tác ATVSLĐ theo ngành, lĩnh vực; cử cán bộ đầu mối phối hợp 

theo dõi, quản lý công tác ATVSLĐ8; phối hợp rà soát, thống kê việc lắp đặt, sử 

dụng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thang máy trên địa bàn theo đúng quy 

định9; thực hiện thu thập, lưu trữ, công bố, đánh giá tình hình tai nạn lao động và 

sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng trên địa bàn10. Trong điều kiện 

phức tạp của dịch Covid-19 và đặc thù công tác ATVSLĐ cần tuyên truyền 

thường xuyên và theo đặc điểm riêng của lao động trong từng lĩnh vực, Sở 

LĐTBXH đã hướng dẫn11 các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố đẩy 

mạnh thực hiện tuyên truyền, quản lý công tác ATVSLĐ lồng ghép trong hoạt 

động chuyên môn của đơn vị. Trong Tháng hành động về ATVSLĐ (Tháng 5), 

Sở đã tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động về ATVSLĐ và nhiệm vụ 

trọng tâm công tác ATVSLĐ năm 2021 cho 57 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ 

phòng chuyên môn tham mưu, phụ trách công tác ATVSLĐ tại các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện thành phố. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về việc chấp 

hành quy định pháp luật lao động, an toàn lao động, sử dụng máy, thiết bị có yêu 

cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ đối với 49 đơn vị, doanh nghiệp. Nhằm giảm 

TNLĐ trong các đơn vị khai thác khoáng sản, Sở chủ trì, phối hợp với các sở 

ngành có liên quan (Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây 

dựng, Y tế) để rà soát, kiểm tra việc đảm bảo điều kiện ATVSLĐ trong hoạt 

động khai thác khoáng sản12. Đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở 

kinh doanh cá thể trên địa bàn tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, đặc biệt tổ chức 

huấn luyện chuyên đề về ATVSLĐ trong hoạt động khai khác khoáng sản, xây 

dựng13. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN, hướng dẫn 

các doanh nghiệp lập hồ sơ hỗ trợ huấn luyện từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ (Kết quả 

                                                           
6 Công văn số 745/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 18/5/2021 về việc thu thập, lưu trữ, công bố, đánh 

giá tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng. 

Công văn số 1656/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 04/10/2021 về việc rà soát, đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về ATVSLĐ. 
7 Công văn số 812/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 27/5/2021 về việc đôn đốc thực hiện các giải pháp 

phòng ngừa Covid-19 và đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc 

 8 Công văn số 666/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 7/7/2021 về việc tăng cường phối hợp quản lý về 

ATVSLĐ trên địa bàn. 
9Công văn số 554/SLĐTBXH-TTr ngày 16/04/2021 về việc chấp hành các quy định của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy. 
10 Công văn số 745/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 18/5/2021 về việc thu thập, lưu trữ, công bố, đánh giá  

tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng 

 11Công văn số 1636/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 30/9/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý 

về an toàn vệ sinh lao động. 

 12Công văn số 1647/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 04/10/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

về góp ý dự thảo kế hoach kiểm tra công tác ATVSLĐ trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

 13Công văn số 1643/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 01/10/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc tham gia tập huấn về ATVSLĐ trong hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản 
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thực hiện năm 2021: Tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền cho 200 cán bộ công chức 

cấp xã, cán bộ phụ trách ATVSLĐ của các phòng chuyên môn cấp huyện; 04 

hội nghị tuyên truyền cho 250 người sử dụng lao động, người lao động trong các 

doanh nghiệp). 

Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong doanh nghiệp14, tuyên truyền Bộ 

luật lao động15 đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động để tăng cường 

đảm bảo công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm về ATVSLĐ năm 2021; 6 tháng đầu năm 2021, đã tổ chức 

01 hội nghị tuyên truyền triển khai Bộ luật Lao động cho 119 cán bộ, người sử 

dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tràng Định.  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên việc thực hiện một số hoạt 

động trực tiếp tại cơ sở, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn (như công tác kiểm 

tra, giám sát về ATVSLĐ; tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ); do cán bộ phụ trách 

công tác ATVSLĐ của các huyện, xã kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên việc triển 

khai, đôn đốc, tổng hợp báo cáo thực hiện công tác ATVSLĐ còn hạn chế. 

Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ16: Số người lao động được 

huấn luyện ATVSLĐ trong năm 2021: 3.088 người (đạt 154,4% kế hoạch); số vụ, 

số người chết do tai nạn lao động: 18 người/18 vụ TNLĐ chết người (03 người/03 

vụ trong khu vực có quan hệ lao động và 15 người/15 vụ trong khu vực không có 

giao kết hợp đồng lao động; giảm 10 vụ ~ 35,7% so với năm 2020. 

(Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ) 

3. Nhiệm vụ 3:Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đạt chỉ tiêu 

đề ra. Nâng cao chất lượng GDNN, đào tạo 80% học sinh trở lên có việc 

làm thu nhập ổn định 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở GDNN thực hiện 

công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp THCS vừa học 

GDNN và học văn hóa THPT. Trình UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu đào tạo cho 

các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Rà soát, thống kê và tổng hợp nhu cầu 

đào tạo cho lao động trong Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2021 chỉ đạo các cơ sở GDNN phối hợp thực hiện đào tạo. 

Rà soát nhu cầu đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 

2021-2025. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền định hướng phân luồng GDNN 

năm 2021; truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và giai đoạn 2021-

2025…Tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp 

năm 2021. Triển khai và tham gia các cuộc thi trong lĩnh vực Giáo dục nghề 

nghiệp như: Cuộc thi Startup Kite năm 2021 (01 thí sinh tham gia); Hội giảng 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 bằng hình thức trực tuyến 

                                                           
14 Kế hoạch số 28/KH-SLĐTBXH ngày 03/4/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Thực 

hiện Tiểu đề án 1 và Tiểu đề án 4 theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
15 Kế hoạch số 45/KH-SLĐTBXH ngày 06/4/2021 về việc Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 

45/2019/QH14 theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 16Căn cứ số liệu báo cáo của các doanh nghiệp và Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố. 
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(04 thí sinh tham gia);Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 

2021 bằng hình thức trực tuyến (04 thí sinh tham gia), trong đó có 01 thí sinh 

trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc đạt giải ba; thi thiết kế dạy 

học trực tuyến toàn quốc (01 thí sinh tham gia); Tham gia Lễ tuyên dương học 

sinh, sinh viên tiêu biểu toàn quốc với 4 học sinh được tuyên dương. Chỉ đạo các 

cơ sở GDNN phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, tư vấn phân luồng học sinh; tổ chức tuyển sinh và đào tạo, nâng 

cao chất lượng đào tạo các cấp trình độ. Tăng cường công tác liên kết đào tạo 

với doanh nghiệp và các trường trung cấp, cao đẳng có chất lượng, uy tín trên cả 

nước theo quy định. 

Kết quả công tác tuyển sinh đào tạo: Tuyển sinh và đào tạo được được 

11.370 người, trong đó: Trình độ sơ cấp 7.894; đào tạo dưới 3 tháng 700 người; 

trung cấp 2.160 người; cao đẳng 616. Đạt 60% so với kế hoạch. Nâng tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 57,2%, tăng 1,2% so với năm 2020. Sau đào tạo có trên 

80% học sinh có việc làm, thu nhập ổn định. 

(Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ) 

Lý do:  

- Việc phân bổ kinh phí chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hỗ 

trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ Trung ương  còn chậm, kinh phí 

được bố trí năm 2021 chỉ bằng 10% so với kinh phí hàng năm được cấp hỗ trợ 

đào tạo. Do vậy, tiến độ triển khai các lớp đào tạo nghề chậm và số lượng ít hơn 

so với kế hoạch (hàng năm số người được đào tạo từ nguồn kinh phí trên khoảng 

gần 7.000 người; với số vốn phân bổ năm 2021 chỉ đào tạo được 700 người). 

- Do dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, các cơ sở GDNN vừa phải thực 

hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh, vừa phải tập trung xây dựng kế 

hoạch tuyển sinh gây ảnh hưởng lớn đến công tác tư vấn, tuyển sinh và đào tạo 

các cấp trình độ của lĩnh vực GDNN. 

4. Nhiệm vụ 4: Hoàn thành nâng cấp đưa cơ sở cai nghiện (Khu C) 

vào hoạt động có hiệu quả 

Dự án Nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị Cơ sở Cai nghiện ma túy 

tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình 

nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiên ma túy tỉnh tại Quyết 

định số 1593/QĐ-UBND ngày 17/8/2020; điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 28/6/2021. Dự án 

đến nay đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đã ký Biên bản tạm nghiệm thu hoàn 

thành đưa vào sử dụng dự án (Đã hoàn thành khắc phục một số tồn tại, hạn chế 

của dự án theo Thông báo số 124/TB-UBND ngày 12/3/2021). Hiện Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện hồ sơ trình nghiệm thu và quyết 

toán công trình theo quy định.  

Để việc đưa Cơ sở cai nghiện (khu C) đưa vào hoạt động hiệu quả, đồng 

bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo UBND tỉnh xem xét xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt 
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và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Thông báo số 192/TB-

UBND ngày 14/4/2021. 

Công trình được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại 

Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 10/7/2021; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại 

Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 20/7/2021, với tổng mức đầu tư của dự án 

là: 5.261 triệu đồng; Dự án đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí 2.000 triệu đồng. 

Công trình được khởi công vào ngày 15/8/2021. Để đưa khu C vào hoạt 

động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 

công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và cải tạo hệ thống cấp 

nước sinh hoạt tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, khối lượng thi công đến 

15/11/2021 ước đạt 70% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2021. 

Nhằm tiếp nhận, sử dụng cơ sở vật chất khu C để dần đi vào hoạt động. 

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện vật chất, xây 

dựng phương án, sắp xếp tổ chức bộ máy, đưa được 40 học viên sang cai nghiện 

tại Khu C và dự kiến đến ngày 25/11/2021 tiếp tục đưa 100 học viên sang cai 

nghiện tại Khu C. 

(Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 1. Ưu điểm 

Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát nhiệm vụ trọng tâm 

được giao, tổ chức điều hành khoa học. Thực hiện đúng quy chế làm việc, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm từng cá nhân phụ trách, chủ động, tập trung chỉ đạo 

quyết liệt, thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả. Các chủ trương, quyết định đều 

được bàn bạc và nhất trí cao trong tập thể Lãnh đạo Sở.Thường xuyên kiểm tra 

đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong 04 nhiệm vụ trọng tâm được giao, dự kiến 04/04 nhiệm vụ xếp loại 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, do vậy công tác tuyên truyền phổ 

biến chính sách pháp luật; Công tác tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn hướng 

nghiệp, phân luồng học sinh, sinh viên và tuyển sinh đào tạo bị ảnh hưởng. 

Kinh phí phân bổ chưa kịp thời đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc 

gia, chương trình mục tiêu do vậy cũng ảnh hưởng đến công tác tham mưu tổ 

chức triển khai nhiệm vụ của đơn vị (mức phân bổ kinh phí chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021 

chỉ bằng 10% so với kinh phí hàng năm được cấp hỗ trợ đào tạo) 

Ngoài ra trong năm ngành phải phải thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh 

như đón công dân ngoài tỉnh (Bắc Giang) về địa phương; tổ chức giải quyết 

chính sách hỗ trợ cho người lao động Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do vậy cũng ảnh hưởng đến một số 

nhiệm vụ đã được xây dựng từ đầu năm. 

IV. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 
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Thực hiện Công văn số 4142/VP-THNC ngày 30/9/2021của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đề 

xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã 

đề xuất 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt, gồm: 

1- Tạo việc làm mới cho trên 16.000 người, trong đó tạo việc làm trong 

tỉnh khoảng 7.000 người, ngoài tỉnh là 8.000 người ; phấn đấu đưa lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 120-150 người.  

2- Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội gắn với tạo việc làm cho người lao động. Trong đó 

tuyển sinh và đào tạo cho 19.400 người (Cao đẳng: 350 người, trung cấp: 2.300 

người, sơ cấp và đào  tạo dưới 3 tháng: 16.750 người). Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo đạt 60%, tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm đạt 80%. 

3- Giải quyết kịp thời hồ sơ Người có công. 

4- Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên. 

5- Đẩy mạnh chuyển đổi số: Đưa vào sử dụng và khai thác phần mềm 

quản lý nguồn nhân lực nhằm thực hiện kịp thời công tác tham mưu cho UBND 

tỉnh quản lý nhà nước về lao động. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; đề xuất 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP, các phòng CM; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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