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BÁO CÁO 

Về việc thực hiện công tác lao động, thương binh 
 và xã hội quý 2 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa 
 

Thực hiện Công văn số 224/SLĐTBXH-KHTH ngày 03/02/2015 của Sở 
Lao động-Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc quy định chế độ thống kê 
báo cáo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Vạn Ninh báo cáo thực hiện công 

tác lao động, thương binh và xã hội quý 2 năm 2020, như sau: 
 
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
1. Công tác thương binh liệt sỹ và người có công  
 - Tham mưu UBND huyện ban hành triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các chế độ cho đối tượng chính sách. 
- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ, 

dâng hương Đài tưởng niệm liệt sĩ và thăm, tặng 40 suất quà cho đối tượng chính 
sách với tổng kinh phí 29.200.000 đồng (trong đó: Ngân sách huyện là 20.000.000 
đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện là 9.200.000 đồng) nhân kỷ niệm 45 năm 
ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa và 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống 
nhất đất nước. 

- Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa giải quyết chế 
độ thờ cúng liệt sĩ cho 11 người; giải quyết chế độ mai táng và trợ cấp 1 lần cho 
07 người; giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với con của người 
có công với cách mạng cho 05 người; giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 01 
thân nhân liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên; giải quyết chế độ trợ cấp dụng cụ chỉnh hình 
cho 03 người; giải quyết chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 161 người. 

- Tham mưu Trưởng ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện trợ cấp 
khó khăn đột xuất cho 04 người có công với cách mạng và thân nhân, với tổng số 
tiền là 10 triệu đồng. 

 - Tham mưu Trưởng ban Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tổ chức họp 
xét và đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 17 nhà ở và công trình phụ nhà ở cho 
đối tượng chính sách năm 2020 trên địa bàn huyện với tổng số tiền là 455.000.000 
đồng. 

- Lập thủ tục hồ sơ mới mua 10 thẻ BHYT và giảm 07 thẻ BHYT cho đối 
tượng chính sách. 
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 - Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức họp bình xét xã, thị trấn làm tốt 
công tác thương binh liệt sĩ năm 2020; giải quyết chế độ cho người có công với 
cách mạng và thân nhân người có công năm 2020. 

- Chi tiền Quà Tỉnh tặng đối tượng chính sách nhân dịp lễ 30/4-01/5 cho  
1.323 suất, với số tiền : 198.450.000 đồng. 

- Thực hiện chi các khoản trợ cấp quý 2/2020 cho đối tượng chính sách, với 
tổng số tiền là 3.056.291.609 đồng. Trong đó: Trợ cấp ưu đãi tháng cho 1.577 
người, với số tiền là 2.495.505.609 đồng; chi trợ cấp một lần cho 741 người với số 
tiền 533.786.000 đồng, trợ cấp hỗ trợ cho 171 người là thân nhân chủ yếu của liệt 
sĩ thọ từ 80 tuổi trở lên, với số tiền là 27.000.000 đồng.  

 
2. Công tác giảm nghèo 
- Tham mưu UBND huyện ban hành: 
+ Báo cáo đánh giá tổng kết lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2020 

theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm 
nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 
76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục 
tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo 
Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 

+ Văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình không đủ 
lương thực trong thời gian cách ly xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19 (tổng số 
hộ, số khẩu không đủ lương thực là 1.822 hộ, 4.785 khẩu với tổng số gạo đề nghị 
hỗ trợ 71.775 kg). 

+ Công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị hỗ trợ khó 
khăn đột xuất cho 01 hộ gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn 
bị bệnh hiểm nghèo. 

+ Báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm 
2020 trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp triển khai thực hiện công tác hỗ trợ cho người nghèo, người cận 
nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết 
định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp, thẩm định danh sách 
người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn trên địa bàn và tham mưu 
UBND huyện lập thủ tục gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND 
tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí hỗ trợ cho 14.322 người nghèo, người cận nghèo với 
tổng kinh phí là 10.741.500.000 đồng (trong đó người thuộc hộ nghèo: 2.882 
người, với kinh phí 2.161.500.000, người thuộc hộ cận nghèo: 11.440 người với 
tổng kinh phí 8.580.000.000đồng). 

- Đã thực hiện giảm 02 hộ nghèo (Xuân Sơn: 01 hộ, Thị trấn Vạn Giã: 01 
hộ) thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công. Đến nay, trên địa bàn huyện 
không còn hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công. 
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3. Công tác bảo trợ xã hội  
- Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định: Hưởng mới, điều chỉnh, 

thôi hưởng và cấp mai táng phí, người dân 100 tuổi, hỗ trợ khó khăn đột xuất tổng 
cộng cho  390 người, trong đó:  

+ Hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội cho 213 người. 
+ Điều chỉnh trợ cấp bảo trợ xã hội cho 66 người. 
+ Thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội  vì không đủ điều kiện hưởng 25 người 

và cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho 84 người. 
- Người dân thọ từ 100 tuổi trở lên cho 02 người. 
- Ban hành văn bản: Chuyển chế độ hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho 

03 đối tượng chuyển nơi cư trú (trong huyện); Thay đổi cộng tác viên thị trấn Vạn 
Giã; Triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày người khuyết tật 18/4/2020; Kỷ niệm 
ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3/2020; Kỷ niệm ngày Người cao tuổi Việt 
Nam 06/6/2020; Triển khai hỗ trợ gạo người dân thiếu đói do hạn hán, xâm nhập 
mặn; hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí và danh sách 5.132 đối tượng 
bảo trợ xã hội được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid; Phối hợp các xã, thị trấn 
trao quà bằng tiền mặt và hiện vật cho 185 người 90 tuổi trên địa bàn huyện, mỗi 
xuất là 850 nghìn đồng; Triển khai rà soát người khuyết tật/nạn nhân bom mìn để 
hỗ trợ mô hình sinh kế năm 2020.  

- Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trong 
quý 2/2020, với tổng số lượt người 18.250 người, tổng kinh phí: 8.761.000.000 
đồng, trong đó: Tiền trợ cấp xã hội thường xuyên và truy lĩnh chi cho 18.084 lượt 
người với số tiền 8.249.800.000 đồng; tiền trợ cấp chi cho 83 lượt người dân thọ 
từ 100 tuổi trở lên và truy lĩnh với số tiền 13.200.000 đồng; tiền trợ cấp mai táng 
phí cho đối tượng bảo trợ xã hội là 83 người với số tiền: 498.000.000 đồng. 

 
4. Công tác giải quyết việc làm 
- Tham mưu UBND huyện: 
+ Chỉ đạo với các cơ quan liên quan và địa phương thực hiện ý kiến của 

TW, Tỉnh và huyện về chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai thực hiện công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.  

+ Triển khai thực hiện tháng ATVSLĐ năm 2020. 
+ Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung, cầu lao động năm 

2020 trên địa bàn huyện. 
+ Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện: Rà soát, tiếp nhận hồ sơ, thống kê 

lập danh sách người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn huyện được 
hưởng chính sách theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ trên 
địa bàn huyện và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

+ Triển khai thực hiện  Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 27/5/2020 của 
UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 
09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
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+ Thành lập Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ đề nghị hỗ trợ do gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19. 

- Tổng hợp số lượng doanh nghiệp và người lao động ngừng việc, mất việc 
làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện báo cáo Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội Khánh Hòa. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn biễu mẫu tổng hợp các nhóm đối tượng người 
lao động được hỗ trợ do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp và người sử dụng lao động về hưởng 
chế độ covid -19 trên địa bàn huyện. 

 
5. Công tác dạy nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo 

Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 
- Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch dạy nghề năm 2020 của UBND tỉnh giao, 

tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu dạy nghề cho các xã, thị trấn (mở 16 lớp 
nghề, đào tạo 500 lao động nông thôn) và triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho 
cho động nông thôn năm 2020 trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Trường trung cấp nghề Vạn Ninh và UBND các xã, thị trấn: 
+ Tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, rà soát đối tượng có nhu cầu học nghề 

theo Đề án 1956 để triển khai đào tạo trong năm 2020. 
 + Tổ chức khai giảng 07/16 lớp nghề đào tạo 220 lao động nông thôn, đạt 

tỷ lệ 44% kế hoạch tỉnh giao (03 lớp Mây - tre - lá (tại xã Xuân Sơn và Vạn 
Hưng), 02 lớp Sửa chữa máy nông ngư cơ (tại xã Vạn Thạnh); 02 lớp xây dựng nề 
(tại xã Vạn Phú). 

+ Kiểm tra, giám sát tình hình đào tạo nghề đối với các lớp nghề đã khai 
giảng trên địa bàn huyện. 

 
6. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em 
- Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản: 
+ Văn bản góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai công tác trẻ em trên địa bàn 

tỉnh năm 2020; dự thảo Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 
gửi Sở. 

+ Báo cáo kết quả xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em từ năm 
2018-2019; Báo cáo tình hình thực hiện các Quyết định của Chính phủ như:  Số 
234/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 
giai đoạn 2016-2020; Số 1235/QĐ-TTg  về phê duyệt Chương trình thúc đẩy 
quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016-2020; Số 
1023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa, 
giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Báo cáo giải quyết các khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em tỉnh 
Khánh Hòa năm 2019. 

+ Kế hoạch triển khai công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2020; Kế 
hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 năm 
2020. 

+ Quyết định phê duyệt kinh phí tặng quà hỗ trợ cho trẻ em bị bệnh hiểm 
nghèo, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; 
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+ Quyết định kiện toàn Ban điều hành Chương trình Bảo vệ trẻ em giai 
đoạn 2017-2020 huyện Vạn Ninh. 

- Ban hành các văn bản: 
+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 gửi Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội. 

+ Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, kỷ niệm 
ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 năm 2020. 

+ Dự thảo Kế hoạch phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-
2025 trên địa bàn huyện Vạn Ninh gửi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa 
phương góp ý. 

+ Triển khai thực hiện các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, kỷ 
niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 năm 2020. Đã tổ chức trao tặng 18 suất học 
bổng và 50 suất quà cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật đặc biệt 
nặng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và có bố mẹ 
bị mất việc làm do dịch bệnh Covid-19 với tổng số kinh phí là 53.000.000đ (trong 
đó 10 suất học bổng từ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và 08 suất từ ngân sách huyện trị 
giá 1.000.000đ/suất, 50 phần quà trị giá 500.000đ/suất từ Quỹ Bảo trợ trẻ em 
huyện). 

 7. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 
- Tham mưu UBND huyện ban hành: 
+ Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020 trên địa bàn huyện. 
+ Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất 

chiến lược 2021-2030 
+ Quyết định kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện; 
 
8. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội   

-  Tham mưu UBND huyện: Báo cáo tổng kết thực hiện công tác phòng, 
chống ma túy đến năm 2020. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ đề nghị đưa 10 đối tượng 
nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

- Ban hành văn bản rà soát quản lý đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản 
lý, văn bản tam dừng tiếp nhận hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời 
gian cách ly xã hội do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mại dâm năm 2020. 
- Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2020. 
 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
Trong quý 2 năm 2020,  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham 

mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn lĩnh vực lao động, 
thương binh, xã hội mà đặc biệt là thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng 
người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Nghị 
quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 
ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đã được UBND tỉnh phê 
duyệt danh sách hỗ trợ cho đối tượng người có công, người nghèo, cận nghèo và 
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bảo trợ xã hội, theo đó, các địa phương đã hoàn thành công tác chi trả kinh phí hỗ 
trợ cho đối tượng người có công (còn đối tượng: người nghèo, cận nghèo và bảo 
trợ xã hội, hiện chưa chi trả, do chờ kinh phí hỗ trợ); đồng thời làm tốt công tác 
tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong việc giao các chỉ tiêu đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn, phát động phong trào thi đua và chủ động triển khai thực 
hiện;... 

 
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ 3/2020 
- Tham mưu UBND huyện:  
+ Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh, dâng hương Đài 

tưởng niệm liệt sĩ và thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân ngày Thương 
binh - Liệt sĩ 27/7. 

+ Tham mưu ban hành chương trình công tác năm 2020 Ban Vì sự tiến bộ 
của phụ nữ. 

- Tổ chức tư vấn, tuyển lao động tạo nguồn đi xuất khẩu lao động và tuyển 
lao động trên địa bàn huyện làm việc cho các doanh nghiệp trong nước. 

- Tổ chức giám sát công tác cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm do Ngân 
hàng CSXH huyện thực hiện. 

- Tổ chức điều tra cung, cầu lao động năm 2020. 
- Tiếp tục phối hợp với xã, thị trấn, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của người lao 

động, người sử dụng lao động được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-
CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 
24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh, UBND các xã, thị trấn 
tiếp tục tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, tổ chức khai giảng các lớp nghề phi nông 
nghiệp theo chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh giao thực hiện trong năm 2020 (16 
lớp, đào tạo 485 lao động nông thôn); đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, 
giám sát công tác đào tạo nghề theo đề án 1956 trên địa bàn huyện. 

 - Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, thị trấn giải quyết chế độ cho người có 
công với cách mạng và thân nhân người có công năm 2020. 

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-
19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.  

- Phối hợp thực hiện chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid. 

- Báo cáo định kỳ công tác Bảo trợ xã hội 06 tháng đầu năm 
- Phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra cơ sở Bảo trợ xã 

hội ngoài công lập. 
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 trên 

địa bàn huyện. 
- Phối hợp thực hiện công tác rà soát xét các xã thoát khỏi danh sách xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020. 
          -  Tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân 
dân huyện Vạn Ninh đưa tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tỉnh Khánh 
Hòa. 
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 - Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm của huyện tổ chức kiểm tra 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nghi có biểu hiện dễ bị lợi dụng hoạt động 
mại dâm. 

 - Triển khai Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mại dâm năm 2020. 
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động: Khám định kỳ cho 

trẻ em khuyết tật; tư vấn cộng đồng năm 2020; Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 
2020;Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

 - Tổ chức và tham gia tập huấn nâng cao năng lực về công tác trẻ em do Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức (nếu có); 

- Báo cáo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em Quý 3 năm 2020. 
 - Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và 
phòng, chống bạo lực trên cơ sở năm 2020 

- Báo cáo bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Quý 3 năm 2020. 
- Thực hiện tốt các công tác thường xuyên, đột xuất khác của ngành và của 

huyện giao.  
 
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quý 2 năm 2020 của Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 
Nơi nhận:        
- Như trên;          
- Phòng Kế hoạch -TC Sở;                                            
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
  
 
 

Vũ Thị Kim Trinh 
 

 

(VBĐT) 
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