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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, 

và trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021[1]: 

1. Phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

Triển khai thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 30/4/2021, số 17/CĐ-

UBND ngày 05/5/2021, Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19[2]. Triển khai, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa 

bàn tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19[3]. 

Kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại 06 doanh nghiệp thuộc địa bàn 02 

huyện Nam Trực và Trực Ninh. Đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa 

bàn các huyện, thành phố thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-

19 và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19[4]; đề 

nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, kiểm tra tình hình, kết quả 

thực hiện của các doanh nghiệp[5]. Chỉ đạo Trung tâm điều dưỡng NCC tạm dừng 

đưa đối tượng NCC đi điều dưỡng tập trung[6]. Chỉ đạo các địa phương tăng cường 

các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em 

trong đại dịch[7]. Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tạm dừng tiếp nhận người 

mắc bệnh nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện[8]. Đề nghị các cơ sở Giáo dục nghề 

nghiệp cho học sinh, sinh viên nghỉ học và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch[9]. Chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tiếp tục tăng cường các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm[10].  

Triển khai, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương 

theo dõi, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với lao động từ 

Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh về địa phương[11].  

                                                
[1] Từ 01/01/2021 đến 25/6/2021. 

 [2] Công văn 160/SLĐTBXH-VP ngày 19/01/2021, Công văn 201/SLĐTBXH-VP ngày 05/02/2021, Công văn 173/SLĐTBXH-

VP ngày 03/02/2021, 629/SLĐTBXH-VP ngày 29/4/2021, Công văn 657/SLĐTBXH-VP ngày 05/5/2021 

 [3] Công văn số 159/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/01/2021, Công văn số 672/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10/5/2021 

 [4] Công văn số 159/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/01/2021, Công văn số 672/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10/5/2021 
[5] Công văn số 873/SLĐTBXH-NCC ngày 01/6/2021 

 [6] Công văn số 631/SLĐTBXH-NCC ngày 01/5/2021 

 [7] Công văn 783/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 24/5/2021 

 [8] Công văn số 664/LĐTBXH-PCTNXH 

 [9] Công văn số 202/LĐTBXH-DN ngày  05/02/2021, Công văn số 682/SLĐTBXH-DN ngày 10/5/2021 

 [10] Công văn số 687/SLĐTBXH-BTXH ngày 10/5/2021 

 [11] Công vă số 788/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 24/5/2021; Công văn  số 807/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/5/2021; Công văn 

số 808/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/5/2021 
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Tham mưu dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành[12]; triển khai[13]; phối hợp 

với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND và Kế 

hoạch số 65/KH-UBND; hỗ trợ 171 công dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19, đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương nơi thường trú. Phối hợp với 

sở Y tế trình UBND tỉnh Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại cơ 

sở cách ly tập trung của tỉnh Nam Định đối với 02 công dân được tỉnh Bắc giang 

bàn giao về tỉnh đợt 2[14]. Phối hợp với sở Y tế truy vết các đối tượng có tiếp xúc 

với 01 trường hợp công dân từ Bắc giang về huyện Xuân Trường (đợt 2), có kết 

quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2.   

2. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: 

2.1. Lĩnh vực việc làm, quản lý lao động nước ngoài, an toàn lao động và 

bảo hiểm thất nghiệp. 

Trình UBND tỉnh chấp thuận 35 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký, đăng ký lại 

nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài. Cấp, cấp lại giấy phép lao động 

cho 188 lao động nước ngoài làm việc tại 43 tổ chức, doanh nghiệp. Tập hợp danh 

sách 267 lao động, báo cáo UBND tỉnh người nước ngoài là nhà đầu tư, quản lý 

DN, chuyên gia, LĐKT đề nghị được ưu tiên nhập cảnh vào làm việc cho 48 DN. 

Triển khai, hướng dẫn các Doanh nghiệp báo cáo qua phần mềm nối mạng internet 

về tình hình người nước ngoài tạm trú, làm việc tại doanh nghiệp thời điểm 1/6. 

Thẩm định hồ sơ, giới thiệu 03 doanh nghiệp xuất khẩu lao động liên hệ với các 

địa phương tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp với điều 

kiện phòng chống dịch Covid-19. 

Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch về phát triển thị trường lao 

động và việc làm năm 2021. Đẩy mạnh các biện pháp phát triển thị trường lao 

động, kết nối cung-cầu lao động. Tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm. Tư vấn về 

việc làm, học nghề cho 28.848 lượt lao động. Tiếp nhận hồ sơ, giới thiệu việc làm 

4.062 lượt người lao động thất nghiệp. Thực hiện thủ tục, giải quyết kịp thời chế 

độ BHTN đối với 4.524 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp[15].   

Kết quả 6 tháng đầu năm 2021:  

Giải quyết việc làm mới cho khoảng 13.600 lượt người (đạt khoảng 42,5 % 

KH năm 2021). Trong đó XKLĐ khoảng 580 người (đạt 41,43% KH năm 2021).  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo 72,5%. 

Lao động thất nghiệp giảm 21,5% so với 6 tháng đầu năm 2020; giảm 31% 

so với 6 tháng cuối năm 2020. 

                                                
[12] TTr số 58/TTr-SLĐTBXH ngày 15/6/2021. TTr số 62/TTr-SLĐTBXH ngày 18/6/2021. 
[13] Công văn số 988/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/6/2021; Công văn số 1016/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 16/6/2021; Công văn 

số 1017/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 16/6/2021; Công văn  số 1015/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 16/6/2021 

 [14] Đợt 1 đón tại Bắc Giang 48 công dân; đợt 2 đón tại tỉnh 123 công dân. 
[15] Quyết định hưởng TCTN (3.925), Quyết định bảo lưu (07), Quyết định hủy QĐ hưởng TCTN (51), Quyết định tạm dừng 

hưởng TCTN (175), Quyết định tiếp tục hưởng TCTN (72), Quyết định chấm dứt trợ cấp thất nghiệp (271), Quyết định hỗ trợ 

học nghề & ĐT nghề (41), Quyết định thu hồi tiền trợ cấp (21), Quyết định hủy hỗ trợ học nghề (01). 
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2.2. Lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội: 

Báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐTBXH tình hình tiền lương, nợ lương năm 2020 và 

kế hoạch thưởng Tết dương lịch, thưởng Tết âm lịch năm 2020 của 273 doanh nghiệp. 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao 

động tỉnh Nam Định[16]; Thẩm định, tiếp nhận 43 nội quy lao động, 27 thỏa ước lao 

động tập thể . Hướng dẫn 11 công ty xây dựng lại nội quy lao động; Hướng dẫn 05 

công ty thương lượng, ký kết lại thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp  

Thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với các công ty do 

nhà nước nắm giữ vốn điều lệ[17]. Thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, tiếp nhận  

báo cáo của chủ tịch 08 công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu và 02 

Công ty CP có vốn góp của nhà nước về Quỹ tiền lương của người lao động và 

Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty. Tiếp nhận kế hoạch sử dụng lao 

động năm 2021 của  08 công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.  

Ban hành các văn bản đề nghị các địa phương, BQL các KCN tỉnh phối hợp 

chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn quy định về tuổi nghỉ hưu, quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và 

quan hệ lao động....  

2.3. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: 

Triển khai, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

Công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp[18]; tổ 

chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề 

nghiệp năm 2021[19]; tăng cường hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia[20]  

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022[21]; Cấp GCN 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 05 đơn vị và hướng dẫn 01 đơn vị bổ 

sung hoạt động giáo dục Nghề nghiệp[22]:   

 Triển khai, chuẩn bị kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia[23] cho 04 đơn vị tham gia, 

với 18 thí sinh dự thi 15 ngành nghề;  

                                                
 [16] Tờ trình số 60/TTr-SLĐTBXH ngày 18/6/2021 
[17] Công văn số 127/SLĐTBXH-LĐTL ngày 25/01/2021 

 [18] Công văn số 103/LĐTBXH-DN ngày 20/01/2021 

 [19] Công văn số 840/SLĐTBXH-DN ngày 27/5/2021 

 [20] Công văn số 986/SLĐTBXH-DN ngày 14/6/2021 

 [21] Công văn số 976/SLĐTBXH-DN ngày 11/6/2021; 
[22] Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hội người mù tỉnh Nam Định; Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mỹ Lộc; Cơ 

sở cai nghiện ma túy tỉnh Nam Định; Cấp đăng ký hoạt động GDNN cho trường TC Đại Lâm. 
[23] Công văn số 644/SLĐTBXH-DN ngày 0505/2021; Công văn số 719/SLĐTBXH-DN ngày 12/5/2021; Công văn số 

597/SLĐTBXH-DN ngày 26/4/2021; Công văn số 661/SLĐTBXH-DN ngày 06/5/2021; Công văn số 570/SLĐTBXH-DN 

ngày 22/4/2021 



4 

 
 

 Đề nghị các trường Trung cấp, Cao đẳng đánh giá, đề xuất sửa đổi ngành, 

nghề trọng điểm[24]; tham gia khảo sát nhanh về tham dự các kịch bản tổ chức kỳ 

thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021[25] 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021: 

Toàn tỉnh có  là 16.600 người được học nghề, đạt 47% kế hoạch năm 2021.  

Trong đó: 

Cao đẳng: 300 người;  

Trung cấp: 1.200 người;  

Sơ cấp và dưới 3 tháng: 15.100 người.  

2.4. Lĩnh vực người có công: 

Tham mưu UBND tỉnh thăm, tặng quà đối với hơn 60.000 người có công và 

thân nhân người có công với cách mạng trong dịp Tết nguyên đán, với tổng số tiền 

chi quà tặng trên 36 tỷ đồng. 

Giải quyết chế độ chính sách cho 22.765 trường hợp là NCC và thân nhân 

NCC. Lập thủ tục, giới thiệu tới Hội đồng- GĐYK tỉnh 66 trường hợp, trong đó 

GĐYK tỉnh để giám định thương tật: 03 trường hợp, giám định CĐHH cho 70 

trường hợp và 01 trường hợp giám định mức độ khuyết tật đối với con liệt sỹ. Chi 

trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 45.600 đối tượng NCC, tổng kinh phí chi trả 6 

tháng đầu năm 2021 là hơn 498 tỷ đồng.  

Hướng dẫn thực hiện công tác điều dưỡng NCC với cách mạng năm 2021. 

Đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp xác minh thông tin, có ý kiến làm căn cứ 

giải quyết chế độ chính sách cho NCC, thân nhân NCC và các diện khác. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 02 liệt 

sỹ;  Tặng thưởng Huân chương Độc lập đối với 11 gia đình liệt sỹ; Tặng, truy tặng 

danh hiệu Bà mẹ VNAH đối với 03 Bà mẹ và tặng kỷ niệm chương Chiến sỹ cách 

mạng bị địch bắt tù đày đối với 01 trường hợp. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung, kinh phí, tặng quà người có công và 

thân nhân liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2021.  

Triển khai vận động 297 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp xây dựng 

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021[26], tính đến 9 giờ 00 ngày 18/6/2021, có 01 

đơn vị ủng hộ với số tiền 12.280.000 đồng.  

2.5 Lĩnh vực Người cao tuổi, Người khuyết tật, Giảm nghèo và BTXH: 

                                                

 [24] Công văn số 917/SLĐTBXH-DN ngày 04/6/2021 

 [25] Công văn số 920/SLĐTBXH-DN ngày 7/6/2021; Công văn số 957/SLĐTBXH-DN ngày 9/6/2021 

 [26] Công văn số 885/SLĐTBXH-NCC ngày 02/6/2021; Công văn số 867/SLĐTBXH-NCC ngày 31/5/2021; Kế hoạch số 02/KH-

UBND-BQL ngày 27/5/2021 
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Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2020[27].   

Tham mưu, triển khai, phối hợp với với các sở, ngành, địa phương tổ chức 

thực hiện: Tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho 32.079 người cao tuổi nhân dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Kinh phí chi quà tặng 9.677.950.000 đồng); trợ 

cấp Tết cho 81.489 đối tượng Bảo trợ xã hội (kinh phí trợ cấp 12.223.350.000 

đồng); trợ cấp đột xuất cho 973 hộ nghèo (Kinh phí trợ cấp 234.400.000 đồng). 

Trình UBND tỉnh ban hành: (1) 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, tỉnh Nam Định[28]; (2) Kế hoạch 

thực hiện Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021-2030, tỉnh Nam 

Định[29];(3)Văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội[30] 

Trung tâm Bảo trợ xã hội: Đảm bảo các nội dung quản lý, thực hiện đầy đủ 

các chế độ quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng đối với 246 đối tượng được giao quản 

lý tại Trung tâm. Chủ động khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; 

tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, bảo đảm an ninh trật tự, tạm thời quản lý, chăm 

sóc tại Trung tâm các đối tượng người lang thang xin ăn ở các địa phương. 

2.6. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới: 

Trình UBND tỉnh ban hành: (1) Chương trình công tác Vì sự tiến bộ của phụ 

nữ tỉnh Nam Định năm 2021[31]; (2) Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2021-2030[32]; (3) Quyết định phê duyệt Chương trình hành động vì 

trẻ em tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030[33]; (4) Kế hoạch triển khai tháng hành 

động vì trẻ em năm 2021; (5) Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025[34], 

(6) Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2021-2025[35]; (7) Văn bản chỉ đạo tăng cường BVCSTE 

trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em 

trong mùa hè[36] 

                                                
[27] Toàn tỉnh còn 5.338 hộ nghèo (Tỷ lệ hộ nghèo = 0,86%), 32.030 hộ cận nghèo (Tỷ lệ hộ cận nghèo = 5,16%) 

[28] Tờ trình số 12/TTr-SLĐTBXH ngày 26/01/2021 

[29] Tờ trình số 17/TTr-SLĐTBXH ngày 01/3/2021 

[30] Tờ trình số 29/TTr-SLĐTBXH ngày 30/3/2021 
[31]Tờ trình số 16/Ttr-SLĐTBXH ngày 25/02/2021 
[32] Tờ trình số 18/TTr-SLĐTBXH ngày 03/3/2021 
[33] Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 09/03/2021 
[34] Tờ trình số 26/TTr-SLĐTBXH ngày 22/3/2021, Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh 
[35] Tờ trình số 28/TTr-SLĐTBXH ngày 30/3/2021, Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh 

 [36] Tờ trình 55/SLĐTBXH  ngày 07/6/2021 ; Công văn số 322/UBND-VP7  ngày 08/6/2021 
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Triển khai, công tác trẻ em, công tác bình đẳng giới năm 2021[37]. Xây dựng 

kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025[38]. 

Tham mưu kiện toàn, bổ sung thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nam 

Định[39]. Tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử 

Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức các hoạt động 

“Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 và Quốc tế thiếu nhi 1/6. Triển khai dự án 

phòng chống đuối nước trẻ em[40]. Hướng dẫn các địa phương tăng cường các biện 

pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em[41] 

Tổ chức trao quà và thiết bị vui chơi ngoài trời cho trường mầm non khó 

khăn. Trao 200 suất quà đồ dùng học tập cho trẻ em có HCKK vươn lên học tập 

tốt. Cấp học bổng của Hội VITAM, Hạt gạo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn; Triển khai các chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em… 

2.7. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội: 

Dự thảo, trình duyệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 

02/2/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống 

mại dâm năm 2021. 

Ban hành: Kế hoạch điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định 

năm 2021[42]; Kế hoạch về công tác phòng, chống mại dâm năm 2021[43]. Triển 

khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý[44]; Kế hoạch về 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý năm 2021[45] 

Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh: Tổ chức tốt việc tiếp nhận đối tượng bắt buộc, 

vận động tự nguyện cai nghiện và điều trị cai nghiện cho người nghiện ma túy tại 

Cơ sở. Tính đến ngày 15/5/2021, đơn vị đã tiếp nhận, chữa trị, phục hồi sức khỏe, 

đảm bảo các điều kiện quản lý và nuôi dưỡng, giáo dục dạy nghề, lao động cho 

271 lượt người nghiện ma túy. Trong đó, tiếp nhận mới 105 học viên (42 đối tượng 

bắt buộc, 63 đối tượng tự nguyện). Đảm bảo các chế độ quản lý, quy trình điều trị 

cai nghiện đối với 179 đối tượng đang quản lý tại Cơ sở (144 đối tượng bắt buộc, 

35 đối tượng tự nguyện). 

                                                
[37]Công văn số 244/LĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 24/02/2021; Công văn số 282/LĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 03/3/2021 
[38] Công văn số 288/LĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 04/3/2021 
[39]Công văn 440/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 01/4/2021; 
[40] Công văn 607/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 28/4/2021;Công văn 643/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 04/5/2021; 

Quyết định số 5033/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/5/2021; Báo cáo số 95/BC-SLĐTBXH ngày 13/5/2021 Báo cáo số 95/BC-

SLĐTBXH ngày 13/5/2021 
[41] Công văn 566/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 22/4/2021 
[42] Kế hoạch số 10/KH-LĐTBXH ngày 10/3/2021 

 [43] Kế hoạch số 22/KH-SLĐTBXH ngày 25/5/2021 

 [44] Công văn số 912/LĐTBXH-PCTNXH ngày 04/6/2021; Công văn số 913/LĐTBXH-PCTNXH ngày 04/6/2021 

 [45] Kế hoạch số 24/KH-LĐTBXH ngày 14/6/2021 
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Kết quả: 6 tháng đầu năm đã tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng  

cho 277 người đạt 79,1% so với chỉ tiêu kế hoạch (350 người); Cai nghiện tại Các 

Cơ sở cai nghiện ma túy cho 105 học viên, trong đó:  

+ Cai nghiện bắt buộc: 42 học viên, đạt 49,4% chỉ tiêu kế hoạch năm 

+ Cai nghiện tự nguyện: 65 học viên, đạt 38,2% chỉ tiêu kế hoạch năm 

2.8. Thực hiện chương trình cải cách hành chính; Quản lý tổ chức bộ 

máy, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực 

hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành:  

Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, phát động phong trào thi đua trong toàn ngành.  

Ban hành kế hoạch về công tác tư pháp, pháp chế; triển khai tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Trình UBND tỉnh Đề án điều chỉnh vị trí việc làm gắn với bản điều chỉnh Bản mô 

tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở LĐTBXH[46] 

Ban hành các kế hoạch về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ công chức theo 

quy định hiện hành; các kế hoạch triển khai công tác CCHC. Trình UBND tỉnh 

công bố danh mục TTHC.  

Tiếp nhận và giải quyết 8.377 hồ sơ của tổ chức, công dân. Giải quyết đúng hạn 

7.655 hồ sơ, đang trong hạn giải quyết 722 hồ sơ, giải quyết quá hạn 08 hồ sơ.  

2.9. Quản lý tài chính, tài sản- Phòng chống tham nhũng; kiểm tra, 

thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo. 

Trình UBND tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các 

ĐVSN công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác trực thuộc Sở. 

Trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí kịp thời thực hiện các nhiệm vụ phát 

sinh. Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Sở chấp hành dự toán: thực hiện chế độ 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các 

nguồn kinh phí kịp thời đúng quy định.  

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở năm 

2021[47]; Triển khai dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với 

cách mạng năm 2021[48]. Thực hiện xét duyệt Quyết toán năm 2020[49] 

Triển khai, thực hiện các kế hoạch về công tác Phòng, chống, tham nhũng; 

Thường trực tiếp công dân, giải quyết KNTC; xử lý, giải quyết kịp thời 100% đơn 

                                                
 [46] Tờ trình 51/TTr-SLĐTBXH ngày 31/5/2021 và Đề án số 03/ĐA-SLĐTBXH ngày 31/5/2021 
[47] Quyết định số 2341/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/3/2021 
[48] Công văn số 186/SLĐTBXH-KHTC ngày 02/02/2021 
[49] Công văn số 343/SLĐTBXH –KHTC ngày 19/3/2021 
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thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021[50] 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Kết quả đạt được: 

 Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, tại một số địa 

phương có xuất hiện đối tượng F0, phải áp dụng biện pháp cách ly y tế với nhiều 

đối tượng F1, F2; nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, sự ủng hộ của các cấp, các 

sở, ngành đoàn thể và nhân dân trong tỉnh; ngành Lao động -Thương binh và Xã hội 

tỉnh Nam Định đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác chính sách người có công được tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức thực hiện. 100% đối tượng đủ điều kiện, hồ sơ hưởng chính sách ưu 

đãi người có công được đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ theo chính 

sách đã ban hành. 

- Thị trường Lao động-Việc làm từng bước phục hồi, ổn định và phát triển. 

Tỷ lệ lao động thất nghiệp trong khu vực doanh nghiệp giảm mạnh (giảm 21,5% so 

với 6 tháng đầu năm 2020, giảm 31% so với 6 tháng cuối năm 2020). Công tác 

ATVSLĐ được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện lồng ghép với chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình tại nạn lao động 

6 tháng đầu năm 2021, giảm so với 6 tháng đầu năm 2020.  

- Các cơ sở GDNN được triển khai, hướng dẫn thực hiện kịp thời các biện 

pháp khắc phục khó khăn trong tuyển sinh và đào tạo do ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID-19. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,5%.   

- 100% đối tượng BTXH, hộ gia đình nghèo được trợ cấp Tết và được 

hưởng kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định. 

- Công tác người cao tuổi, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới được 

quan tâm tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng được nhiều Kế hoạch, Chương 

trình triển khai thực hiện mục tiêu giai đoạn 2021-2025 và và tầm nhìn đến năm 

2030, 2050. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân có nhiều đổi mới, hiệu quả 

chất lượng ngày một tốt hơn. 

 Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành từ tỉnh đến cơ sở quán 

triệt chủ trương thực hiện “nhiệm vụ kép”, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực 

thực hiện nhiệm vụ, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch, vừa triển khai, tổ 

chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. 

                                                
[50] Công văn số 182/SLĐTBXH-TTr ngày 02/02/2021 
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2. Tồn tại, hạn chế: 

- Một số lĩnh vực kết quả thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch (giải 

quyết việc làm, xuất khẩu lao động, điều trị cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện. 

Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

- Tình trạng người lao động không được đảm bảo thực hiện các chính sách, 

chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vẫn còn tồn tại ở 

nhiều doanh nghiệp. Đầu năm, vẫn còn có doanh nghiệp để xảy ra tình trạng lao 

động nghỉ việc tập thể. Một số doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài 

không thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý lao động người nước 

ngoài tại Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp chưa quán triệt, tự 

giác chấp hành pháp luật.    

Một số lĩnh vực, có nội dung nhiệm vụ, theo Chương trình công tác trọng 

tâm còn bị chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa có đủ nguồn kinh phí 

bảo đảm thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021: 

1. Phòng chống dịch bệnh Covid-19: 

Tiếp tục triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo của tỉnh. 

Kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 và công tác ATVSLĐ tại một số doanh 

nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố. 

2. Lĩnh vực việc làm; an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm thất nghiệp: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các địa phương và doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng lao động 

trong nước và lao động nước ngoài, các quy định về ATVSLĐ và các chế độ chính 

sách của người lao động… 

Trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho các doanh nghiệp, tổ chức trên 

địa bàn tỉnh có nhu cầu được sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại các 

vị trí công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu; Thẩm định và 

cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ 

chức trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng Phương án điều tra cung- cầu lao động năm 2021; Tập huấn nâng 

cao năng lực đội ngũ  cán bộ của ngành về GQVL, ATVSLĐ; Tập huấn nghiệp vụ 

ghi chép cung cầu lao động năm 2021. 

3. Lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội: 

Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các công ty TNHH 

MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần do nhà nước nắm 

giữ trên 50% vốn điều lệ. 
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Xây dựng tài liệu tập huấn về các quy định mới của Bộ luật Lao động năm 

2019, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ hòa 

giải viên lao động; cán bộ làm công tác lao động cấp huyện,tp ; người sử dụng lao 

động và người lao động  tại các DN có nguy cơ cao về tranh chấp lao động trên địa 

bàn tỉnh 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra liên ngành tình 

hình chấp hành pháp luật lao động, BHXH tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

4. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 

Trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí từ nguồn CTMTQG nông thôn mới và 

Dự án đổi mới phát triển nghề; 

Tập huấn cập nhật công tác tuyển sinh và đào tạo vào phần mềm quản lý của 

TCGDNN; Kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Hướng dẫn: các cơ sở dạy nghề mua sắm trang thiết bị dạy nghề từ nguồn 

kinh phí năm 2021 và tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 

năm 2021; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học tham gia kỳ thi kỹ 

năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021; 

5. Lĩnh vực người có công: 

Tập trung giải quyết, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với 

NCC với cách mạng và các diện đối tượng có liên quan theo quy định 

Tổ chức thực hiện điều dưỡng tập trung và tại gia đình; Tham mưu, tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021) 

và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” 

6. Lĩnh vực Giảm nghèo, Bảo trợ xã hội: 

 Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 

mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.  

Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông pháp luật, chính sách 

về giảm nghèo và Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm 

nghèo năm 2021. Hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, điều tra hộ nghèo, 

hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

Xây dựng Kế hoạch và triển khai: công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

chính sách trợ giúp xã hội và giảm nghèo tại một số huyện, thành phố; truyền 

thông pháp luật, chính sách về bảo trợ xã hội và Kế hoạch tập huấn nâng cao năng 

lực đội ngũ làm công tác trợ giúp xã hội năm 2021. 

Phối hợp với các ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thực 

hiện chính sách tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết nguyên 

đán năm 2022. 
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7. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới: 

Triển khai hoạt động tập huấn công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cho đội ngũ 

cán bộ huyện, xã, cộng tác viên cấp thôn, xóm, tổ dân phố và cho cha, mẹ, người 

chăm sóc trẻ em và trẻ em về bảo vệ trẻ em. 

Triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền 

vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Nam Định. 

Trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai 

các hoạt động nhân dịp tết Trung thu 2021. 

Tổ chức hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực 

trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ. Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động 

vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11-15/12/2021.  

Tổ chức cấp học bổng, quà tặng và triển khai các chương trình phẫu thuật 

miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do các đơn vị tài trợ. 

8. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội: 

Triển khai các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức Hội 

nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm 

Kiểm tra giám sát công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Nam 

Định 

Thực hiện hoạt động của Đội KTLN 178 theo Kế hoạch số 16/ KH- UBND 

ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Nam Định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

9.Thực hiện chương trình CCHC; Quản lý tổ chức bộ máy; kiểm tra, 

giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện cơ chế tự chủ của các 

ĐVSN thuộc ngành: 

Tổ chức triển khai công tác thi đua khen thưởng thường xuyên và đột xuất 

cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác lao động, người có công và xã 

hội; triển khai công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến gắn với công tác thi đua 

khen thưởng.. 

Trình UBND tỉnh ban hành: Đề án điều chỉnh Vị trí việc làm của các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở gắn với bản mô tả việc làm, khung năng lực vị trí việc làm. 

Phối hợp trong việc tuyển dụng công chức năm 2021; Thực hiện chính sách 

về lương, phụ cấp đối với cán bộ được đảm bảo theo quy định, nghỉ hưu, nâng 

lương khi có Thông báo nghỉ hưu, BHXH, thai sản; Triển khai công tác kiểm tra về 

cải cách hành chính, tổ chức – bộ máy, cán bộ, thi đua khen thưởng và văn thư lưu 

trữ … 

Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số CCHC, chỉ số PCI năm 2020, 

đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số năm 2021 
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10. Quản lý Tài chính, tài sản; Phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, 

thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện các chính sách thuộc ngành. 

Đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí để thực hiện các nghiệm thuộc Ngành. 

  Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 

2022 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2022-2024. 

Hoàn thiện cơ chế chính sách về các biện pháp cưỡng chế trong xử lý sau 

thanh tra, chế tài xử lý trong việc không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ 

kết luận thanh tra. Xem xét việc có quy định xử lý hình sự đối với các tổ chức, cá 

nhân không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Tăng cường công tác quản lý tài chính đối với đơn vị cơ sở, chú trọng kinh 

phí trợ cấp ưu đãi NCC, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực trong công tác tài 

chính của ngành.  

Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo tiến độ, thời gian 

theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở./. 
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