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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, lao động, việc làm;  

trẻ em và giảm nghèo bền vững Quý I năm 2023 
 

Căn cứ Công văn số 238 -CV/BTGTU ngày 15/3/2023 của Ban Tuyên giáo Thành 

ủy Lào Cai về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, khoa 
giáo Quý I năm 2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2023 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành 

Căn cứ chương trình công tác trọng tâm của thành phố, các văn bản chỉ đạo, hướng 
dân của cơ quan cấp trên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tham 

mưu cho chi bộ chỉ đạo, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, 
nhiệm vụ được phân công; đồng thời tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong 
chi bộ bằng hình thức trực tiếp tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng và 

sinh hoạt chuyên đề theo quý, ứng dụng công nghệ số thực hiện phân công nhiệm vụ 
đến cán bộ, công chức, đảng viên đối với các nhiệm vụ thường xuyên theo ngày, tuần... 

đảm bảo tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023. 

 

2. Kết quả thực hiện các Thông báo kết luận, chỉ đạo của Thành uỷ 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW của 
Bộ Chính trị, Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Quy 
định 368-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai; Hướng dẫn 06- HD/TU của Thành uỷ về thực 

hiện Quy định 368-QĐ/TU của Tỉnh uỷ về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên dịa bàn thành phố Lào Cai; triển khai thực hiện 

nghiêm túc chuyên đề năm 2023, trong đó, thiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính 
trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ quản lý, công chức, đảng viên; đẩy mạnh phát hiện, 
tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, chi bộ.  

- Thường xuyên cử cán bộ, công chức, đảng viên tham gia thực hiện nghiêm túc 

các Hội nghị triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của cơ quan Đảng cấp trên do 
Thành uỷ tổ chức. 

- Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, các kế 
hoạch, văn bản chỉ đạo của ngành để tổ chức triển khai, thực hiện đặc biệt là công tác 

đào tạo nghề - lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững; công tác chăm sóc và bảo vệ 
trẻ em, an sinh xã hội. 

 

3. Kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện 
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3. 1. Công tác đảm bảo an sinh xã hội   

 Tham mưu thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023 không có trường hợp nào không có tết, phải cứu trợ đột xuất, không có 
trường hợp nào bị thiếu đói, đứt bữa.   

Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, 
tặng quà nhằm chăm lo cho các đối tượng và đảm bảo mọi người dân đều được vui Xuân 

đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp, 
các nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các 

cấp chung tay chăm lo Tết, thăm hỏi, tặng quà tặng cho các gia đình chính sách, người 
có công với cách mạng; người cao tuổi; gia đình chiến sĩ đang công tác tại hải đảo và 

làm nhiệm vụ quốc tế; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ thoát nghèo; người có uy 
tín; trẻ em mồ côi, khuyết tật; người lao động gặp khó khăn; bệnh nhân điều trị nội trú 
tại các bệnh viện...Với trên 35.040 xuất quà, trị giá trên 22,9 tỷ đồng. 

3. 2. Công tác đào tạo nghề, lao động và việc làm 

Thực hiện tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU 

ngày 10/10/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối 
với công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động, tạo việc làm trên địa 

bàn thành phố Lào Cai; tham mưu Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố về tổ chức tuyển sinh đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục ngề 

nghiệp, lao động việc làm cho người lao động trên địa bàn năm 2023. Kế hoạch số 
57/KH-UBND ngày 17/02/2023 về tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho vay vốn, hỗ trợ giải 

quyết việc làm trên địa bàn thành phố Lào Cai. Tham mưu ban hành quyết định số 
14/QĐ-UBND, ngày 13/01/2023; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố về phê duyệt danh sách học sinh hưởng chính sách nội trú 
theo QĐ 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và học sinh được miễn, giảm, cấp 
bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, 

học kỳ II, năm học 2021-2022. Kết quả cụ thể: 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp Uỷ ban nhân dân các xã, phường triển khai khảo sát, 

dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn theo kế hoạch giao năm 
2023.  

- Thực hiện chi trả hỗ trợ cho trên 240 học sinh, sinh viên với tổng kinh phí trên 01 
tỷ đồng về chính sách miễn, giảm, cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, học kỳ II, năm học 2021-2022 và chính sách hỗ 
trợ nội trú theo QĐ 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức 01 hội tập huấn cho trên 330 đại biểu thuộc 17 xã, phường tham dự về 
triển khai nghiệp vụ cho vay vốn, hỗ trợ giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Lào 

Cai. Thường xuyên tuyên truyền, thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc trong và 
ngoài nước của các tổ chức doanh nghiệp và tuyển sinh liên kết đào tạo trình độ sơ cấp, 

trung cấp, cao đẳng năm 2023. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp 
hỗ trợ giải quyết việc làm mới cho 750/2.950 lao động đạt 25,4 % kế hoạch năm 2023. 

3. 3. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Thhực hiện quản lý trên 36 nghìn 

trẻ em được chăm sóc, giáo dục cơ bản toàn diện, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt, trẻ em ở vùng sâu, vùng đồng bào DTTS, các chính sách an sinh xã hội (Bảo trợ xã hội, bảo 

hiểm y tế, ưu đãi đối với thân nhân người có công…) đối với trẻ em được thực hiện đảm bảo; cơ 
sở vật chất, nhân lực thực hiện các quyền của trẻ em được đầu tư, bổ sung. Xây dựng và triển 
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khai Kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2023 trên địa bàn thành 
phố; bổ sung quy chế hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em theo nhiệm vụ được Nhà nước ưu tiên. 

Xây dựng củng cố tiêu chí xã, phường đảm bảo an toàn phù hợp với trẻ em; thường 
xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xã, phường thực hiện; trong quý đã duy trì tốt môi 

trường an toàn cho trẻ, không có trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích.   

3. 4. Công tác giảm nghèo bền vững: Chủ động tham mưu chỉ đạo, triển khai 

thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Ban 

hành các Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 19/01/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 
30/01/2023 về tình hình sử dung nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn thành phố. Thực hiện triển khai thực hiện Kế hoạch 
số 153/KH-UBND ngày 15/2/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về thẩm định hộ 
nghèo bất khả kháng năm 2023 và tổng hợp rà soát dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn thành phố. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
 

1. Ưu điểm 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, HĐND và Ủy ban 

nhân dân thành phố; sự hướng dẫn nghiệp vụ về công tác khoa giáo của Ban Tuyên giáo, 
sự hướng dẫn chuyên môn của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động, 

linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ của 
đơn vị. 

- Thực hiện quán triệt triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng 
dẫn của Đảng tới toàn thể đảng viên, được sự đồng thuận của cả tập thể cán bộ, công 

chức trong cơ quan. 

2. Hạn chế, nguyên nhân: Không 

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 

1. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các 
văn bản chỉ đạo của cấp trên tới toàn thể công chức, đảng viên. Chỉ đạo cán bộ, công 

chức, đảng viên tích cực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác chuyển 
đổi số, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tham mưu triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, 
Nghị quyết, Đề án, văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực công tác Lao động - Thương 

binh và Xã hội, trọng tâm là công tác đào tạo nghề - lao động việc làm, giảm nghèo bền 
vững, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Cụ thể: 

2. Tham mưu thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội,  các chế độ chính sách 
đối với Người có công và thân nhân Người có công theo quy định. Triển khai kế hoạch vận 

động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Phối hợp với các xã, phường thực hiện tốt công 

quan lý các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố;  

3. Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, lao động - việc làm, lồng gắn triển 
khai các Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; Tăng cường công tác tuyên 

truyền, thông tin về thị trường lao động và nhu cầu tuyển dụng, đào tạo nghề của các doanh 
nghiệp trong và ngoài tỉnh; tổ chức Ngày hội việc làm và các phiên giao dịch tư vấn, giới 
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thiệu việc làm cho người lao động, phối hợp với ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp thực hiện tuyên truyền định hướng nghề nghiệp, phân luồng tuyển sinh đối với các 

học sinh học lớp cuối cấp tại trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố.    

4. Tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai các kế hoạch “Tháng hành 

động vì trẻ em” năm 2023; triển khai kế hoạch vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 
2023 và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

trên địa bàn. 

5. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố 

Lào Cai năm 2023. Tổ chức thẩm định và đề xuất thành phố phê duyệt hỗ trợ cho hộ nghèo 
bất khả kháng năm 2023 trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ Quý I năm 2023./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    
- Ban TG Thành uỷ; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

Nông Thị Phượng 
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