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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 3045/UBND-TH, ngày 08/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng (UBND) về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững năm 2021, cụ thể như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÀ KẾT QUẢ THỰC 

HIỆN NĂM 2021 

1. Tình hình thực hiện 

Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Quyết định số 324/QĐ-UBND 

ngày 30/03/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

theo Kế hoạch; lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của cơ quan như 

sau: 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai các Nghị định của 

Chính phủ liên quan đến thi hành các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; 

Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm năm 2021; kế hoạch Hỗ trợ phát triển 

thị trường lao động tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030; kế hoạch tuyển chọn, bổ 

nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021; Quyết định 

về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 

2021; kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2021; Quyết định số 485/QĐ-

UBND ngày 29/3/2021 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế 

hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

533/KH-UBND ngày 11/3/2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội 

giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 1723/KH-UBND 

ngày 12/7/2021 thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 1985/KH-UBND ngày 02/8/2021 về hành động 

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục 

tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 2156/KH-UBND ngày 18/8/2021 về 

thực hiện rà soát đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; Kế hoạch 
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thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp tỉnh Cao Bằng năm 2021; kế hoạch 

truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, xây dựng và phát triển không gian truyền 

thông, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2021 - 2025; 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....1 

 - Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: Nghị quyết số 54/2021/NQ-

HĐND ngày 29/7/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 

29/7/2021 ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2021-2022.  

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

2.1. Mục tiêu 1.1. Ðến nãm 2020, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho 

tất cả mọi ngýời. GRDP bình quân ðầu người đạt trên 1.650 USD; đến nãm 

2030, giảm ít nhất 50% tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia. 

Sở Lao ðộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thành phố 

tổ chức 84 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo để thực hiện rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo nãm 2021 và giai đoạn 2022-2025, tổng số đại biểu 

tham dự tập huấn 3.937 ngýời. 

Tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống 

và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo: Ðã thực 

hiện cho trên 8.744 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh 

sinh viên vay vốn; cấp trên 360.000 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, 

người cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội 

khó khăn, hỗ trợ tiền điện cho trên 30.000 hộ; thực hiện trợ giúp pháp lý được 

715 vụ việc, 291 vụ tố tụng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 01 

lớp tập huấn giảng viên nguồn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp tỉnh và 

huyện và 83 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã và 

thôn để thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nãm 2021 và giai đoạn 2022-

2025 với 3.937 đại biểu tham dự. 

* Kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo nãm 2021: Toàn tỉnh giảm 

được 5.196 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 4,0% đưa tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 từ 

22,06% xuống còn 18,06% vào cuối nãm 2021 (theo kết quả sơ bộ). 

2.2. Mục tiêu 1.2. Triển khai các kế hoạch thực hiện hệ thống và các 

biện pháp an sinh xã hội thích hợp cho mọi người bao gồm cả các chính sách  

an sinh xã hội và đến nãm 2030 đạt được diện bao phủ đáng kể cho ngýời 

nghèo và những người bị tổn thương 

a) Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội 

                                                 
1  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 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 05/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội; 

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 19/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao 

Bằng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xuất khẩu lao động; Tổng hợp rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và xã định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 2814/KH-UBND ngày 15/10/2021 về 

thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2022; Công văn số 2959/UBND-VX ngày 29/10/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo 

bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam. 
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Trình UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục 

tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa 

bàn tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 về 

đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc 

của công nhân lao động; báo cáo Tổng  kết thực  hiện  Nghị  quyết  số  21-

NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 -2020”; Kế 

hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; kế hoạch thực hiện Chỉ 

thị số 11-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 

địa bàn tỉnh; quyết định trợ cấp cho 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 (02 đối 

tượng); báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính 

sách Bảo hiểm xã hội (BHXH). 

Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng 

dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 7/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 

tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội  

bắt  buộc. 

Đề nghị 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; quyết định trợ cấp thất nghiệp cho 2.000 lao động, số tiền 29.500.000.000 

đồng; rà soát, quyết định thu hồi trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 10 trường hợp do 

hưởng trùng; chấm dứt hưởng 41 trường hợp do đã tìm được việc làm. 

b) Lĩnh vực Quan hệ lao động 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ nhiệm hoà giải viên lao động 

tỉnh Cao Bằng; quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Cao Bằng; 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài 

hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 

25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019. 

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. Tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật lao động năm 2021 với 154 người tham dự; 01 hội nghị về 

xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới với 

49 người tham dự. 
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Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao 

động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021; 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung về pháp luật lao động (cho Ban Quản lý 

khu kinh tế tỉnh; Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố; các đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh). 

c) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: Kịp thời triển khai các chế độ, chính sách trợ 

giúp đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện chi trả trợ giúp xã hội bằng phương 

thức điện tử qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn được 10/10 huyện. Trợ cấp xã 

hội thường xuyên cho trên 17.000 đối tượng tại cộng đồng; thực hiện cứu đói tết 

Nguyên đán và cứu đói giáp hạt cho 23.141 hộ, số gạo 1.440,06 tấn; trao thiếp 

mừng thọ của Chủ tịch nước cho 31 cụ tròn 100 tuổi, tập huấn 01 lớp triển khai 

chính sách người khuyết tật cho 100 đại biểu, 01 lớp tập huấn triển khai chính 

sách bảo trợ xã hội cho 48 đại biểu.  

 2.3. Mục tiêu 4.3: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất 

cả nam và nữ đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có chất lượng 

và có khả năng chi trả về giáo dục nghề nghiệp 

Tham mưu cho Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Dự thảo 

Đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố triển khai đào tạo nghề, 

giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác tuyển sinh, đào tạo nghề. 

* Kết quả: Tuyển mới được 4.368 người, trong đó: trình độ: cao đẳng: 60 

người; trung cấp 658 người đạt 146,2%; sơ cấp 3.650 người, đạt 79,4% kế 

hoạch. Dự kiến đến hết năm 2021: Tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp 5.500 

người, góp phần nâng tỷ lệ qua đào tạo lên 46,6% (tăng 1,6% so với năm 2020), 

trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 34,4%.  

2.4. Mục tiêu 4.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể số lao động có các kỹ 

năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động để có việc làm tốt và làm chủ 

doanh nghiệp 

Hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 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 

được 191 lao động đi học nghề để làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam.  

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác 

tuyển sinh, đào tạo và triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao 

động; phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký hỗ trợ đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người 

lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hướng dẫn các 

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rà soát nhu cầu đào tạo duy trì việc làm cho 

người lao động; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt 

Nam năm 2021. 
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2.5. Điểm b, Mục tiêu 4.5: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận bình đẳng 

trong giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề cho những người dễ bị tổn thương, 

bao gồm cả những khuyết tật, người dân tộc thiểu số và trẻ em dễ bị tổn 

thương 

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 phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền chính sách đào tạo 

nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. 

2.6. Mục tiêu 5.1: Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các hình thức phân biệt 

đối xử với phụ nữ và trẻ em gái trong mọi lĩnh vực và ở mọi nơi; giảm đáng 

kể mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng hoặc nơi 

riêng tư, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột tình dục và các hình thức bóc lột 

khác; bảo đảm bình đẳng trong việc nội trợ và chăm sóc gia đình2. 

Hướng dẫn: Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công 

tác Bình đẳng giới năm 2021; huyện Hạ Lang và Quảng Hòa tiếp tục duy trì 

triển khai thực hiện mô hình Địa chỉ tin cậy- Nhà tạm lánh tại xã Thị Hoa, huyện 

Hạ Lang và xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa. Tổ chức Hội nghị tập huấn truyền 

thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho trên 263 

đại biểu là nữ ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, trong đó có lồng 

ghép công tác bình đẳng giới và phòng và chống bạo lực gia đình. 

2.7. Mục tiêu 8.5;8.6; 8.7; 8.8 của mục 8. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế 

bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt 

cho tất cả mọi người 

Sở tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính 

quyền địa phương hỗ có các biện pháp hỗ trợ như hướng dẫn tổ chức tư vấn, 

giới thiệu việc làm cho người lao động, nhất là lao động làm việc ngoại tỉnh bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trở về địa phương; kết nối việc làm cho 

người lao động có nguyện vọng trở lại làm việc; hướng dẫn thủ tục hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp và các chế độ liên quan đối với người lao động có nguyện vọng 

nghỉ việc để hưởng bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về 

giấy tờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ phía doanh nghiệp; hướng dẫn các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho người lao động 

đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

* Kết quả ước thực hiện năm 2021: Số lao động được đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng: 25 người; số lao động được giới thiệu việc làm, cung ứng 

lao động thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm: 600 người; số lao động được 

                                                 
2  Kiện toàn ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Cao bằng gồm 22 thành viên tham gia; 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; phối hợp với các hội, 

đoàn thể như Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh truyền thông nâng cao nhận thức về 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho trên 600 đại biểu bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh. Phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình; Báo Cao Bằng tuyên truyền trên thông tin đại chúng 

tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, kiến thức gia đình, quyền bình đẳng 

của phụ nữ... 
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tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm: 1.550 

người. 

2.8. Mục tiêu 10.1; 10.3 của mục 10: Giảm bất bình đẳng trong xã hội: 

Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo chính quyền các cấp, 

đặc biệt là cấp xã/phường. Người dân được thực hiện quyền quyết định trực tiếp 

đối với các vấn đề như: chủ trương và mức đóng góp cơ sở hạ tầng và các công 

trình phúc lợi công cộng; xây dựng hương ước, quy ước cộng đồng văn hóa, nếp 

sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn 

xã hội. 

2.9. Mục tiêu 10.4: Tham gia xây dựng và thực thi các chính sách, đặc 

biệt là các chính sách tài khoá, tiền lương và an sinh xã hội ngày càng đạt 

được bình đẳng cao hơn 

Trình UBND tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 

và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý trong công ty 

TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hướng dẫn thực 

hiện chế độ tiền lương đối với người lao động trong doanh nghiệp; các huyện, 

thành phố tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, 

tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; phúc đáp Công văn số 

99/CT-CV ngày 02/6/2021 của Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Cao 

Bằng; cho ý kiến xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 đối với người 

quản lý của Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường. 

 2.10. Điểm a, Mục tiêu 15.2: Phòng ngừa và giảm đáng kể tình trạng 

xâm hại, bóc lột, mua bán và tất cả các hình thức bạo lực và tra tấn trẻ em và 

người chưa thành niên3 

Tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt vì trẻ em nhân Tháng hành 

động vì trẻ em; thực hiện các chương trình, sản phẩm truyền thông đặc biệt, 

chuyên đề tập trung phản ánh nội dung chủ đề và hoạt động trong Tháng hành 

động vì trẻ em. 

 Tổ chức tập huấn công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới cho 

40 cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và các Sở, ngành liên quan. Tổ 

chức Hội nghị, tập huấn tại 07 xã, phường (Cần Yên, Hà Quảng; Khâm Thành, 

Trùng Khánh; Ngũ Lão và Bạch Đằng, Hòa An; TT Nguyên Bình, Nguyên 

Bình; Phường Ngọc Xuân và Hợp Giang, Thành phố) về nâng cao năng lực quản 

lý, cung cấp dịch vụ Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên 

cơ sở giới cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ em với trên 220 đại biểu tham dự. 

Qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của gia đình, người dân và cộng đồng xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

Người dân đã ý thức, quan tâm và trách nhiệm hơn đến con em mình, nhiều bậc 

                                                 
3 Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh như: Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Cao Bằng, Sở 

Thông tin - Truyền thông, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an tỉnh...Căn cứ vào chức năng nhiệm 

vụ của mình chủ động xây dựng các hoạt động tuyên truyền bảo vệ trẻ em cụ thể tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 

trẻ em… 
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cha mẹ, người chăm sóc trẻ đã biết hướng dẫn con em kỹ năng tự bảo vệ bản 

thân, việc xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày càng cao. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã chủ động, bám sát và thực hiện 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 

30/03/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Chủ 

động thực hiện đồng bộ hiệu quả triển khai các chính sách phù hợp trong các 

lĩnh vực an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt 

qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ Sở Lao động – TBXH còn có một số khó khăn, vướng mắc như: 

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. 

Năm 2021 chưa mở được các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 

nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ do chưa được cấp kinh phí. Cơ sở vật chất, 

nhà xưởng, trang thiết bị máy móc phục vụ đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đến nay đã xuống cấp, hỏng nhiều mặc dù được bảo dưỡng sửa chữa, 

mua sắm bổ sung nhưng hiệu suất khai thác không cao do thiết bị, máy móc cũ 

và lạc hậu về công nghệ so với sự phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật và nhu 

cầu người học, có phần ảnh hưởng đến nâng cao công tác đào tạo của cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp. 

Nguồn lực đầu tư cho chương trình giảm nghèo hàng năm còn hạn hẹp, 

vốn cấp chưa đảm bảo theo tiến độ, hiệu quả lồng ghép nguồn lực cho giảm 

nghèo còn chưa cao. Việc huy động nguồn lực trong cộng đồng, xã hội để chăm 

lo giúp đỡ người nghèo còn hạn chế; các hoạt động chăm lo cho người nghèo 

triển khai chưa đồng đều giữa các địa phương.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Tạo việc làm thông qua các hoạt động, chương trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội, nhằm phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh với 

mục tiêu đẩy mạnh số tạo việc làm tại chỗ và duy trì mở rộng việc làm cho 

người lao động thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm. 

2. Kết nối thông tin thị trường lao ðộng trong nýớc, ngoài nước; tiếp tục tổ 

chức các hoạt động giao dịch việc làm, tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ 

giải quyết việc làm, thông tin thị trường lao ðộng bằng các hình thức phù hợp 

với công tác phòng chống dịch COVID-19; hýớng dẫn, hỗ trợ tư vấn giới thiệu 

việc làm, đào tạo nghề và chế ðộ bảo hiểm cho người lao ðộng, đặc biệt là người 

lao động từ ngoài tỉnh trở về 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

lao động cho người sử dụng lao động và người sử dụng lao trong các loại hình 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ 
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trong tình hình mới; phối hợp kiểm tra, thanh tra tình hình hiện các quy định của 

pháp luật lao động trên các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

4. Tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp 

 5. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề nghiệp gắn với phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh. 

6. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt công 

tác tuyển sinh, đào tạo theo quy định; tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học 

sinh, sinh viên; tăng cường công tác phối hợp với doanh nghiệp đào tạo nghề và 

bố trí việc làm. 

7. Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bổ sung 

danh mục nghề, chỉnh sửa chương trình, giáo trình phù hợp với nhu cầu của 

người lao động, gắn với tình hình phát triển kinh tế của địa phương. 

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật 

về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới. Tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật trên cơ sở kế hoạch, chương trình cụ thể hàng năm. Chú 

trọng hình thức tư vấn, tham vấn và vận động trực tiếp đối với gia đình và cộng 

đồng dân cư về kỹ năng bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại. Tập trung hoạt động 

truyền thông giáo dục vào những vùng, xã trọng điểm, điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn và những nhóm đối tượng còn hạn chế trong thực hiện trách nhiệm của 

mình đối với phụ nữ và trẻ em. 

 IV. ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện nâng 

cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2. Đề nghị Trung ương bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em và Bình đẳng giới của tỉnh Cao Bằng. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực 

hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững năm 2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Phòng GDNN, LĐVL; BTXH; BVCSTE&BĐG 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Nguyễn Ích Chánh 
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