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BÁO CÁO 

Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Công 

văn số 437/CV-KGƯTĐ ngày 31/5/2021 của Khối Giao ước thi đua số III về việc 

báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện công 

tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021 như sau: 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh Cao Bằng, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các 

lĩnh vực Lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, thực hiện các chế độ chính sách đối với người 

có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ 

nạn xã hội…Cơ cấu tổ chức Sở Lao động-TBXH Cao Bằng gồm: Lãnh đạo Sở (01 

Giám đốc và 02 Phó Giám đốc); Tổng số công chức, viên chức và người lao động 

toàn ngành là 266 người được bố trí vị trí việc làm tại 09 phòng  thuộc  khối văn 

phòng Sở (Văn phòng; Thanh tra; Kế hoạch - Tài chính; phòng Giáo dục nghề 

nghiệp; phòng Người có công; Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em và Bình đẳng giới; phòng Lao động - Việc làm; phòng Phòng, chống tệ nạn xã 

hội) và 05 đơn vị trực thuộc: Trường trung cấp nghề, Trung tâm Dịch vụ việc  

làm, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm điều dưỡng Người có công và CSSKCB 

tỉnh, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng. 

1. Thuận lợi  

Công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo 

của Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh; Khối thi đua số III; cấp ủy, lãnh đạo Sở quan 

tâm chú trọng chỉ đạo, định hướng triển khai thực hiện. Hội đồng thi đua, khen 

thưởng các cấp hoạt động đúng quy chế, có hiệu quả; các phong trào thi đua được 

phát động và triển khai sâu rộng trong toàn ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của 

địa phương, phù hợp với đặc thù của ngành; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc hiểu 
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rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT, quan tâm chỉ đạo động viên cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia hưởng ứng các phong 

trào thi đua do ngành, địa phương phát động. 

2. Khó khăn 

Do tác động của đại dịch COVID-19 tác động động đến mọi mặt đời sông 

xã hội, nên việc triển khai các hoạt động chuyên môn bị ảnh hưởng gây khó khăn 

trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cũng như thực hiện các phong trào thi 

đua của ngành và của địa phương.  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai kịp thời các văn bản 

hướng dẫn TĐKT của Ban thi đua, khen thưởng tỉnh, Khối thi đua số III tới các 

phòng chuyên môn của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; ban hành các kế hoạch phát 

động các phong trào thi đua1; xây dựng kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình 

tiên tiến giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.  

Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2021 cho tập thể, cá nhân ngành Lao 

động – Thương binh và Xã hội.   

Tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác TĐKT 

đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua. 

2. Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua 

1.1. Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác 

Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941- 28/01/2021) gắn 

với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21/02/1961-21/02/2021) 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-

SLĐTB ngày 27/01/2021 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam (28/01/1941- 28/01/2021) gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về 

thăm Cao Bằng (21/02/1961-21/02/2021); Chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở, 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Kết 

quả 100% cơ quan, đơn vị trong ngành có kế hoạch thực hiện các nội dung chào 

mừng mừng kỷ niệm các sự kiện trên phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ 

quan, đơn vị. 

1.2. Phong trào thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

                                                 
1 Kế hoạch số 257/KH-SLĐTB ngày 05/3/2021 Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2021; Kế 

hoạch số 102/KH-SLĐTB ngày 27/01/2021 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941- 

28/01/2021) gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21/02/1961-21/02/2021); Kế 

hoạch 202/KH-SLĐTB ngày 22/02/2021 Phát động thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
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Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch phát động thi 

đua số 202/KH-SLĐTBXH ngày 22/02/2021 với chủ đề “Ngành Lao động – 

Thương binh và Xã hội phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua thực hiện thành 

công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”. Đợt thi đua được triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu 

quả và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn ngành 

Lao động – Thương binh và Xã hội. Kết quả 100% cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong toàn ngành tham gia bầu cử đúng quy định tại tổ, khu phố tổ 

chức.  

1.3. Phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” 

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới", "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới". Tham gia ủng hộ quỹ 

xây dựng nông thôn mới và vận động cán bộ, công nhân viên tham gia ủng hộ tối 

thiểu 01 ngày lương. 

1.4. Các Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

‘’Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

Ban hành kế hoạch xây dựng cơ quan văn hóa, công tác đảm bảo về an ninh 

trật tự; 100% công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở cam kết thực 

hiện tốt quy chế hoạt động của cơ quan, phấn đấu cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn 

về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa.  

3. Kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị 

3.1. Công tác phát triển sự nghiệp  

3.1.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở LĐTBXH đã kịp thời tham mưu cho UBND 

tỉnh xây dựng và ban hành trên 40 văn bản chỉ đạo2 và tổ chức triển khai thực hiện 

có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành. 

3.1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ 
                                                 
2 Dự thảo Nghị Quyết của Tỉnh ủy về xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021 –2025; 

Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 –2030; Kế hoạch thăm, chúc tết các cơ quan, đơn 

vị lực lượng vũ trang, đối tượng người có công, văn nghệ sĩ tiêu biêu và các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, 

đồng bào dân tộc thiểu số và người lao động nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Kế hoạch chương trình 

trợ giúp xã hội cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch thực hiện nhân rộng mô hình liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025; 

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiệnChỉ thị số 19-CT/TU, ngày 29/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Bảo hiểm y tế và Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 05/7/2011 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trongviệc thực hiện Luật Bảo hiểm xã 

hội; Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm năm 2021; Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu 

quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”; Kế hoạch Chương trình phát 

triển công tác xã hội giai đoạn 2021 –2030; Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 –2025; Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2021; Kế 

hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2021; Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảohiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 

năm 2021... 
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 Trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid –19 có nhiều diễn 

biến phức tạp, lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID –19. Theo thẩm quyền, Lãnh đạo Sở đã ban hành trên 

2.500 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ công tác 

của ngành. Trên cơ sở bám sát các kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách của tỉnh Cao Bằng năm 2021 và chương trình, kế 

hoạch công tác của ngành Lao động Thương binh và Xã hội năm 2021, Lãnh đạo 

Sở đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả và cơ bản 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đề ra, góp phần thực hiện hoàn 

thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. 

3.1.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực của ngành 

Công tác giáo dục nghề nghiệp: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước 

đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021; 

 Chỉ đạo Trường Trung cấp nghề tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh 

tốt nghiệp THCS vừa học giáo dục nghề nghiệp và vừa học văn hóa Trung học 

phổ thông và rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện đảm 

bảo hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho học sinh trước 

khi được cấp bằng tốt nghiệp, đánh giá, đề xuất sửa đổi ngành, nghề trọng điểm, 

trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm; hướng dẫn phòng Lao động -

TBXH các huyện, thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Than - Khoáng Sản 

Việt Nam tuyển dụng lao động đi học nghề để làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp 

Than -Khoáng sản Việt Nam. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề cho người lao động tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;công khai các 

điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên Trang thông tin 

điện tử; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện đào tạo nghề. Hướng 

dẫn các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia, đồng thời thông báo lịch trình tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia năm 2021; rà soát, đăng ký số lượng người lao động có đủ điều kiện để 

tham gia dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021; triển khai tuyên 

truyền phổ biến, phát động và vận động các tổ chức, các nhân tham gia Cuộc thi 

viết về kỹ năng lao động Việt Nam. 

Tổ chức 01 hội nghị tập huấn về đánh giá thực trạng công tác giáo dục nghề 

nghiệp và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp với 45 người 

tham dự. Xây dựng nội dung chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
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*Kết quả tuyển sinh và đào tạo 6 tháng đầu năm 2021: Tuyển mới được 

1.700 người đào tạo hệ sơ cấp đạt 30,9% so với kế hoạch năm 2021 và đạt 130% 

so với kết quả cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2020). Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

tiếp tục duy trì các lớp đào tạo nghề3 

Lĩnh vực Lao động - Việc làm: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước 

đối với công tác quản lý lao động, lao động người nước ngoài, chính sách cho 

người lao động trên địa bàn tỉnh4. Tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật lao động năm 2021 với 52 người tham dự. Xây dựng Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật lao động năm 2021; kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp về xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong tình hình 

mới.  

Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung về pháp luật lao động; thực hiện chính sách 

bảo hiểm thất nghiệp về hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng 

nghề để duy trì việc làm cho người lao động; thông báo tuyển chọn Hoà giải viên 

lao động. Tiếp tục Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện một số 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động; ủy quyền cho Trưởng phòng Lao động-

TBXH các huyện, thành phố tiếp nhận đăng ký Nội quy laođộng của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm tình hình lao động người nước ngoài 

làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy 

trình, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

và thực hiện tốt quy định về công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam5. 

Thông tin về cách ly y tế đối với chuyên gia kỹ thuật, nhà đầu tư, lao động 

tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp là người nước ngoài nhập cảnh đến làm 

việc tại tỉnh Cao Bằng; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

(theo Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH, Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao 

động -TBXH). Triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường giải quyết việc 

làm6, duy trì trang website: vieclamcaobang.vn và trang Facebook: 

Facebook.com/vlcaobang để kết nối thông tin thị trường lao động trong tỉnh và với 

các tỉnh trong cả nước, giúp cho người lao động truy cập tìm kiếm việc làm, thông 

tin thị trường lao động và các chế độ liên quan đến chính sách việc làm, bảo hiểm 

                                                 
3 Tiếp tục đào tạo 1.383 người năm trước chuyển sang, trong đó: Trình độ Cao đẳng: 63 người; Trình độ trung cấp: 

1.063 người; Trình độsơ cấp: 257 người 
4 Xác nhận tiếp nhận nội quy lao động của 01 doanh nghiệp; thỏa ước lao động tập thể của 04 đơn vị, doanh nghiệp. 

 
5 Trình UBND tỉnh chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài cho 02 đơn vị, doanh nghiệp 

(HTX Thanh Kỳ, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Môi trường Cao Bằng). Cấp giấy phép lao động cho 02 người lao 

động nước ngoài (cấp mới 01 người, cấp lại 01 người). Thu hồi giấy phép lao động của 05 người lao động nước 

ngoài thuộc 02 đơn vị, doanh nghiệp (Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Môi trường Cao Bằng, Trung tâm Anh ngữ 

Phonics English) 
6 Tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm tại các xã, 

cụm xã của huyện Hạ Lang, Hoà An, Thạch An với 444 người tham dự;04 hội nghị tuyên truyền về quản lý lao 

động qua biên giới với 258 người tham dự; Tổ chức 13 hội nghị tuyêntuyền về chính sách lao động việc làm, thông 

tin thị trường lao động trong nước, ngoài nước; Giới thiệu 01 doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước;thông 

báo nhu cầu tuyển dụng lao động quý I, quý II/2021. 
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thất nghiệp; thông báo nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp đến thôn xóm 

để người lao động lựa chọn việc làm phù hợp khả năng và nguyện vọng. Tư vấn 

việc làm, học nghề, chính sách, pháp luật lao động cho 6.008 lượt người; cung 

ứng, giới thiệu việc làm được 198 lao động (giới thiệu việc làm trong nước: 191 

người; ngoài nước 07 người); khai thác thông tin thị trường lao động của 187 

doanh nghiệp; cung ứng thông tin thị trường lao động cho 151 doanh nghiệp; giới 

thiệu 10 doanh nghiệp được Bộ Lao động -TBXH cấp giấy phép hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trực tiếp phối hợp với các 

huyện, thành phố triển khai tuyển lao động; thông báo tuyển ứng viên đi học tập 

và làm việc tại Nhật Bản, CHLB Đức. Thực hiện tốt công tác quản lý lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng7. 

Trình UBND tỉnh ban hành quyết định trợ cấp cho 02 người thôi hưởng trợ 

cấp mất sức lao động hàng tháng đã hết tuổi lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn tỉnh. Ra quyết định trợ cấp thất nghiệp cho 871 lao động với số tiền 11 tỷ 

đồng. Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh tư vấn, vận động người lao động 

hưởng trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.  

* Kết quả: Số lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 18 

người (đạt 18% kế hoạch); Số lao động được giới thiệu việc làm, cung ứng lao 

động  thông  qua  Trung tâm  Dịch  vụ  việc  làm  tỉnh: 198 người  (đạt 33%  kế 

hoạch); Số lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc 

gia về việc làm: 675 người (đạt 56,3% kế hoạch). 

Công tác Bảo trợ xã hội – Giảm nghèo: Kịp thời triển khai các chế độ, 

chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp nhận, phê duyệt danh sách danh 

xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho 728 người, hiện nay tổng số đối tượng hưởng 

trợ cấp là 16.835 người, trợ cấp mai táng phí cho 296 trường hợp với số tiền hỗ trợ 

1,6 tỷ đồng; trợ cấp đột xuất cho 16 trường hợp với kinh phí hỗ trợ 406 triệu đồng. 

Cấp phát 1.440,06 tấn gạo  cứu đói dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và cứu 

đói giáp hạt cho 10/10 huyện, thành phố với 23.141 hộ, 96.004 khẩu; kiểm tra, 

giám sát việc cấp phát gạo cứu đói tại các huyện, thành phố. Hỗ trợ tiền ăn tết cho 

đối tượng tâm thần đang nuôi dưỡng tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh là 42 đối 

tượng,với số tiền trên 16 triệu đồng.  

Phối hợp với Trung đoàn 852 đưa 3.168 trường hợp đã thực hiện xong thời 

gian cách ly do nghi nhiễm Covid-19 ra bến xe khách của tỉnh trở về địa phương. 

Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức trao thiếp mừng thọ của Chủ tịchnước 

cho 28 cụ tròn 100 tuổi; chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi; Hướng dẫn các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động nhân ngày Người tàn tật 

(18/4). Trình, xin chủ trương của UBND tỉnh về việc thành lập mới Trung tâm 

nuôi dưỡng người cao tuổi tỉnh Cao Bằng và Trung tâm chăm sóc phục hồi chức 

năng tâm thần tỉnh. Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở Cai nghiện ma túy thực hiện 
                                                 
7 Thông báo danh sách người lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc năm 2021; xác minh thông tin chấp hành 

hợp đồng lao động và cư trú của người lao động tại Hàn Quốc;đề nghị Trung tâm Lao động ngoài nước thực hiện 

thủ tục hoàn trả tiền kỹ quỹ cho người lao động do phía doanh nghiệp Hàn Quốc hủy hợp đồng lao động.  
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tốt việc chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần. Xây dựng Dự thảo 

Nghị Quyết của Tỉnh ủy về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2021-2025; Dự thảo các văn bản trình Hội đồng nhân tỉnh về ban hành 

chính sách hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2022. Tổng hợp, thẩm định số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; Thẩm định số liệu rà soát phân định các xã, thôn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 -2025 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. Triển khai cho 4.055 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo vay để phát triển sản xuất, cấp 357.100 thẻ Bảo hiểm y tế cho người thuộc 

hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc 

biệt khó khăn, người sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối 

tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ cận nghèo...tiếp tục triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. 

Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng: Thực hiện đầy 

đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công 

trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thăm, chúc tết 

các cơ quan đơn vị Lực lượng vũ trang, người có công, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ 

sĩ tiêu biểu và các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên 

đán và Trung tâm điều dưỡng Thương bệnh binh nặng của Bộ; Kế hoạch tổ chức 

các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2021); Kế hoạch thăm tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, 

bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và thân nhân 

liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ và thăm các đối tượng 

Thương bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại các Trung tâm của Bộ Lao động -

TBXH; Hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai Quyết định của Chủ tịch nước 

về việc thăm tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp 

tết Nguyên đán. Tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán năm 

2021 tại 07 trung tâm điều dưỡng, nuôi dưỡng thuộc Bộ Lao động –Thương binh 

và Xã hội và Bộ Công an; 17.568 đối tượng người có công và thân nhân người có 

công với số tiền 5.721 triệu đồng. Tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản 

hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng năm 

2021 tại huyện Hạ Lang 552 người tham dự và huyện Thạch An 369 người tham 

dự. Thành lập đoàn đi kiểm tra tình hình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người 

có công và công tác chi trả trợ cấp năm 2021 tại 02 huyện Hạ Lang, Hà Quảng. 

Tiếp nhận, giải quyết chế độ trợ cấp cho 701 trường hợp người có công và thân 

nhân người có công8. Tổng hợp danh sách và xây dựng kế hoạch điều dưỡng 

người có công năm 2021 (điều dưỡng tập trung 626 người; điều dưỡng tại gia đình 

865 người); danh sách các đối tượng người có công được trang cấp dụng cụ chỉnh 

hình năm 2021. Rà soát, kiểm tra trên 800 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ. Trình Bộ Lao động –Thương binh và 

Xã hội xác nhận 05 hồ sơ liệt sĩ, cấp lại 12 bằng Tổ quốc ghi công. 

                                                 
8 Trợ cấp một lần: 675 trường hợp; Trợ cấp hàng tháng: 26trường hợp.Giới thiệu giám định tại Hội đồng y khoa 

16trường hợp để xác định người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ; Cấp 

lại thẻ Thương binh, gia đình liệt sĩ, CĐHH: 06trường hợp. 
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Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới: Xây dựng chương 

trình công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2021 và hướng dẫn 

các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công 

tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 586/KH-UBND 

ngày 17/3/2021 về thực hiện công tác trẻ em năm 2021 trên địa bàn tỉnh tỉnh Cao 

Bằng; Kế hoạch hoạt động "Tháng hành động vì trẻ em" và thư kêu gọi ủng hộ 

Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2021; Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 Ban 

hành Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng.Tổ chức hội nghị tập huấn cho 40 cán bộ làm công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em và Bình đẳng giới của các huyện, thành phố và các sở ngành liên quan. Phối 

hợp với Hội Thiện nguyện SAP-VN, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng 

Thái Nguyên tổ chức khám sàng lọc cho 450 trẻ em bị khuyết tật hệ vận động, sẹo 

bỏng co kéo, lồi lõm, căng cơ ... trên địa bàn tỉnh và 47 em được chỉ định đi phẫu 

thuật miễn phí.  

Hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng tổ chức hoạt 

động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho trẻ em đang được chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại Trung tâm với số tiền 06 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm Hoạt 

động Thanh thiếu nhi, Huyện đoàn Bảo Lâm tổ chức chương trình “Thắp sáng ước 

mơ thiếu nhi nghèo vượt khó” tại Trường Tiểu học thị trấn Bảo Lâm, trao 30 xuất 

với tổng kinh phí 30 triệu đồng học bổng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt; Trao tặng trang thiết bị vui chơi ngoài trời cho trẻ em xã Vũ 

Nông, huyện Nguyên  Bình và xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang trị giá trên 152 triệu 

đồng; cung cấp thông tin 05 cơ sở (Trung tâm Bảo trợ xã  hội tỉnh, Trung tâm  

Giáo dục thường xuyên, (Trung  tâm  Giáo  dục  hoà  nhập  trẻ khuyết tật), Trường 

PTDT Nội trú huyện Hạ Lang, Hà Quảng và Nguyên Bình) và 861 trẻ em gửi Quỹ 

Bảo trợ trẻ em Việt Nam để thụ hưởng chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam 

năm 2021; hỗ trợ đột xuất cho 06 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của các huyện 

Nguyên Bình, Bảo Lâm, Trùng Khánh, Hạ Lang, Hà Quảng mắc bệnh hiểm nghèo 

đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với số tiền 18 triệu đồng.Trao tặng 40 

xuất học bổng cho 40 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hội thi Liên hoan các đội 

tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2020 

–2021 với tổng số tiền 20 triệu đồng. Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em trên 

địa bàn tỉnh được thực hiện tốt. Hiện nay, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được 

chăm sóc đạt trên 95%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám, chữa bệnh 

miễn phí; 98% số trẻ em sinh ra được tiêm vác xin phòng bệnh; Tỷ lệ trẻ em trong 

độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc tại các cơ sở giáo dục mầm non đạt 99,1%. Công 

tác Bình đẳng giới được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 

của tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn tại tỉnh về kỹ năng vận động bầu cử cho 263 nữ 

ứng cử viên ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên 

địa bàn tỉnh. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tập huấn nâng cao kiến thức 

về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới tại 02 huyện Hạ Lang và Thạch An 

cho gần 200 nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 -2026.Tỷ lệ 

nữ tham gia Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 đạt 

27,4%, trong đó: Đại biểu Quốc hội là 1/6 (16,7%), Đại biểu HĐND cấp tỉnh 
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19/50 (38%), Đại biểu HĐND cấp huyện 103/315 (32,7%), Đại biểu HĐND cấp 

xã 814/3.048 (26,7%). 

Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội: Ban hành Kế hoạch thực hiện công 

tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 –2025; 

Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người –30/7”; hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Lao động -Thương binh 

và Xã hội các huyện, thành phố, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thực hiện công tác 

hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo Nghị quyết số 57/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 

12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định mức chi cho công tác hỗ 

trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 

09/2009/NĐ - CP ngày 11/01/2009 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. Phối hợp 

Sở Y tế tham mưu, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban quốc gia phòng 

chống AIDS phòng chống ma túy, mại dâm; Phối hợp với một số Sở, ngành liên 

quan khảo sát, kiểm tra thực trạng, công tác điều trị cai nghiện ma túy tại Cơ sở 

cai nghiện ma túy tỉnh theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 tỉnh. Đề xuất với Bộ 

Lao động -Thương binh và Xã hội về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

đầu tư thực hiện phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy trên 

địa bàn tỉnh; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thực hiện việc tốt công tác tiếp nhận, 

điều trị, quản lý học viên cai nghiện tại cơ sở theo quy định và công tác phòng, 

chống dịch Covid -19 tại cơ sở. 

Công tác Thanh tra -An toàn, vệ sinh lao động: Tiếp nhận và thụ lý giải 

quyết 01 đơn khiếu nại việc người sử dụng lao động chuyển người lao động đến 

địa điểm làm việc không đúng theo hợp đồng lao động đã ký kết ban đầu và đang 

giải quyết 01 đơn tố cáo (UBND tỉnh chuyển giải quyết) về chế độ nghỉ mất 

sức.Thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 06 đơn vị. Xác minh trực tiếp 

54 đối tượng có hồ sơ hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của 

họ bị nhiễm chất độc hóa học không đúng theo quy định và xem xét, xử lý đối với 

các hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ giấy tờ theo quy định pháp luật; Ban hành Kế 

hoạch và tổ chức kiểm tra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 

2021 tại 15 đơn vị (thông qua báo cáo kết quả tự kiểm tra của các đơn vị thay cho 

hình thức kiểm tra trực tiếp để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19). Tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp năm 2021 tại 03 huyện Quảng Hòa, Bảo Lâm, Trùng 

Khánh với 360 người tham dự.  

3.2. Các hoạt động khác 

Hoạt động đối ngoại 

Trong 6 tháng đầu năm 2021 không thực hiện việc đưa học sinh tỉnh Cao 

Bằng đi học nghề tại Tịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc theo Bản thỏa thuận hợp 

tác giáo dục giữa tỉnh Cao Bằng và thành phố Tịnh Tây, Quảng Tây ký ngày 14 

tháng 5 năm 2015 tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc. Do phía Bạn 

thực hiện các quy định quản lý cần đánh giá, thẩm định lại chất lượng chiêu sinh 

quốc tế của các cấp, các trường trong khu vực Quảng Tây.  
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Thực hiện biên Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban công tác liên hợp 

giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và khu tự 

trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Ngày 23/02/2021 Lãnh sự quán Việt 

Nam tại Nam Ninh-Trung Quốc đã có Công điện số 095 về kế hoạch triển khai 

học bổng giáo dục dạy nghề của Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây dành cho 

04 tỉnh biên giới của Việt Nam năm 2021, trong đó tỉnh Cao Bằng được 02 suất 

học bổng đào tạo giáo viên dạy nghề. Trên cơ sở nội dung công điện, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội đã triển khai đến các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp để lựa 

chọn giáo viên đi đào tạo.  

Về triển khai hợp tác quản lý lao động qua biên giới: Do tác động ảnh hưởng 

của dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm 2021 đến nay chưa triển khai được việc hợp 

tác tuyển dụng, cung ứng lao động theo Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua 

biên giới 

Công tác xã hội hóa  

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan xây dựng dự thảo Đề án tổng thể về xóa nhà dột nát, hỗ trợ sửa 

chữa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở Lao động -Thương binh và 

Xã hội đã hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát lập danh sách hộ nghèo có nhà 

ở dột nát cần phải làm mới và sửa chữa nhà ở năm 2020; theo báo cáo của 10/10 

huyện, thành phố toàn tỉnh có 5.025 hộ nghèo có nhà ở dột nát cần phải làm mới 

và sửa chữa. Trên cơ sở nhu cầu của các huyện, thành phố, Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Đề án tổng thể về xóa nhà dột nát, hỗ trợ sửa 

chữa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Tham gia nộp đầy đủ các quỹ do các tổ chức phát động ủng hộ trong năm; 

cụ thể đối với cơ quan Sở đã tham gia đóng góp các loại quỹ: Quỹ phòng chống 

thiên tai (8.336.000đ); Qũy vì người nghèo (7.496.000đ); Quỹ Bảo trợ trẻ em 

(8.488.000đ); Quỹ đền ơn đáp nghĩa (8.694.000đ).  

Công tác cải cách hành chính 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công 

tác cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 

(TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử năm 2021. Rà soát, đề xuất thủ tục hành chính thực 

hiện dịch vụ công theo Quyết định 406/QĐ-TTg, ngày 22/3/2021 của Chính phủ; 

Tổng hợp, xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố 03 thủ tục hành chính 

mới ban hành; 11 TTHC sửa đổi, bổ sung; 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc 

làm, lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao 

động –TBXH (trong đó: 09 TTHC tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia; 05 

TTHC cắt giảm thời hạn giải quyết).Thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin phản 

ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, 

doanh nghiệp của công chức, viên chức ngành LĐTBXH qua địa chỉ đường dây 

nóng và hộp thư điện tử. Sở đã tiếp nhận và xử lý 05/05 phản ánh, kiến nghị. Duy 

trì thực hiện hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở 
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trong việc giải quyết thủ tục hành chính thực hiện có hiệu quả, trong kỳ báo cáo đã 

tiếp nhận 236 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 228 hồ sơ, 08 hồ sơ chưa đến hạn, 

không có hồ sơ quá hạn.  

3.3. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 

Tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước  

Chỉ đạo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong toàn ngành. Việc triển khai các văn bản 

về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tuyên 

truyền, quán triệt qua các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt 

đảng, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh, 

ngành tổ chức. 

Thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

được đẩy mạnh trong ngành LĐTBXH, nhận thức của đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh trong toàn ngành đã được nâng lên, trở thành nền tảng tinh thần 

vững chắc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của ngành, địa phương 

và của tỉnh. 

Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục 

bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết của Cấp ủy và nội dung sinh hoạt 

thường xuyên của các chi bộ, gắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 

nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề ở từng đơn vị. 

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 

một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hằng năm.  

Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể chính trị, xây dựng cơ 

quan, đơn vị vững mạnh 

Đảng bộ Sở xác định việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội là 

một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch 

vững mạnh. Qua đó phát huy được vai trò cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, định 

hướng, tạo điều kiện cho các các đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, 

nhiệmvụ, Điều lệ của mỗi tổ chức. 

Hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, 

Hội Cựu chiến binh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và luôn gắn kết chặt chẽ với 

việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành. 
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Các tổ chức đoàn thể đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ; đẩy mạnh phong trào 

thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham 

gia xây dựng tổ chức Đảng. Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ,  

4. Công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng Kế hoạch số 514/KH-

SLĐTBXH ngày 27/4/2021 Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai 

đoạn 2021 – 2025 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Triển khai trong toàn 

ngành nhằm phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những mô hình, điển hình tiên 

tiến tiêu biểu,toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực để nêu gương học tập, giới thiệu 

tôn vinh, tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, nêu 

gương học tập, nhân rộng trong toàn cơ quan, đơn vị. Thông qua công tác phát 

hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình  tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, 

hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục thực hiện tốt 

Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt luật thi 

đua, khen thưởng. 

5. Công tác khen thưởng 

- Khen thưởng cấp Bộ, ngành, tỉnh: Năm 2020, tập thể Sở Lao động –TBXH 

được tặng Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ Lao động –TBXH “Đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác năm 2020”;  UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất 

sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bằng khen cho 03 

tập thể trực thuộc Sở đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2020; 07 cá nhân 02 

năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: 01 tập thể, 

01 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong tổng kết thực hiện 03 Nghị quyết của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực quốc phòng -an ninh giai đoạn 

2016 –2020; 03 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai 

đoạn 2013-2020; 

- Khen thưởng cấp cơ sở:  

- Danh hiệu thi đua năm 2020:  

+ Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 252 cá nhân; 36 tập thể. 

+ Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 26 cá nhân; 

6. Đánh giá chung  

6.1.  Ưu điểm  

Sở LĐTBXH đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, 

Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội để xây 

dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hoá nhiệm vụ theo từng quý, tháng 

và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của 

ngành kịp thời, hiệu quả. 
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Toàn ngành thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra góp phần quan 

trọng vào việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. 

Công tác chỉ đạo điều hành chủ động, sáng tạo; thực hiện tốt quy chế công khai 

dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể, đoàn kết nhất trí trong nội bộ, phát động 

tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao thông qua các phong trào thi đua thiết thực. Phối hợp chặt chẽ với các sở, 

ngành liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên chỉ 

đạo, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và đôn đốc các huyện, thành 

phố thực hiện nhiệm vụ của ngành. Quan tâm, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành, đồng thời bố trí, sử dụng hợp lý đúng năng lực sở trường tạo tiền đề cho 

công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ.  

6.2. Hạn chế 

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động đến việc làm, giảm thu nhập 

của người lao động; một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh 

hưởng dẫn đến người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm. Nhu cầu tuyển 

dụng lao động của các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh ít; một số hoạt động 

giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động bị tạm dừng nên hoạt động giới 

thiệu việc làm, cung ứng lao động chưa đạt hiệu quả cao; Người lao động được 

tuyển chọn, hoàn thành khóa đào tạo và thi đỗ đơn hàng đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo hợp đồng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn 

biến phức tạp dẫn đến các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan tạm dừng 

đóng cửa nên người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài chỉ đạt 18% kế 

hoạch (số lao động xuất cảnh trong tháng 01/2021). Chưa thực hiện được việc hợp 

tác quản lý lao động qua biên giới với Thành phố Sùng Tả và Thành phố Bách 

Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc. Ý thức tuân thủ pháp luật lao động của một số 

người sử dụng lao động và người lao động chưa cao, vẫn còn tình trạng nợ đóng, 

chậm đóng bảo hiểm xã hội. Quá trình triển khai thực hiện các chính sách an sinh 

xã hội tại địa phương gặp khó khăn do Trung ương chậm ban hành văn bản hướng 

dẫn thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2021. Đến thời điểm tháng 5/2021, 

Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn, chưa phân bổ kinh phí triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 nên tỉnh không có căn 

cứ để ban hành các kế hoạch để thực hiện chương trình cho cả giai đoạn và năm 

2021. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
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2. Tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đạt và 

vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021. Tăng cường đẩy mạnh công tác cải 

cách hành chính gắn với công tác TĐKT. Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính 

quyền trong sạch, vững mạnh. 

3. Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác TĐKT tới 

các phòng, đơn vị; tham gia thực hiện tốt công tác thi đua Khối thi đua III (VH-

XH) tỉnh. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.    

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về 

công tác TĐKT. 

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các 

cấp. Xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp 

với từng giai đoạn để thực hiện có hiệu quả. 

3. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện công tác TĐKT với kết quả thực hiện 

nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của các tập thể, cá nhân hằng năm. 

4. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng các 

điển hình tiên tiến; quan tâm khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân người lao 

động trực tiếp có thành tích xuất sắc đột xuất. 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận:                  
- Văn phòng Bộ LĐTBXH; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Khối TĐ số III; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT,TĐKT. 

                                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ích Chánh 
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