
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

Số:         /KH-UBND
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Gia Lộc, ngày        tháng  9  năm 2022

KẾ HOẠCH
Tiếp tục thực hiện một số nội dung về chính sách xã hội 

giai đoạn 2012 - 2020 và triển khai Chương trình đảm bảo an sinh
xã hội huyện Gia Lộc giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 3142/KH-SLĐTBXH ngày 19/8/2022 của Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung về chính 
sách xã hội giai đoạn 2012-2020 và triển khai Chương trình đảm bảo an sinh xã 
hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, UBND huyện Gia Lộc xây dựng kế 
hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng Kế hoạch số 1768/KH-

UBND ngày 20/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về thực hiện 
Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; triển 
khai Chương trình số 20-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương đảm 
bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 29-
KH/HU ngày 24/12/2021 của Huyện ủy Gia Lộc về thực hiện Chương trình An 
sinh xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 91/KH-UBND 
ngày 14/7/2022 của UBND huyện Gia Lộc triển khai Chương trình đảm bảo an 
sinh xã hội huyện giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo sự chuyển biến rõ về nhận 
thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ, công chức, người dân về thực hiện các 
chính sách xã hội.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về 
đảm bảo an sinh xã hội của Huyện theo các chương trình, kế hoạch giai đoạn 
2021-2025.

3. Đảm bảo lộ trình, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan 
trong thực hiện Kế hoạch; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá 
kết quả thực hiện.

II. NỘI DUNG
1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến luật pháp, chính

sách xã hội 
- Nội dung: 
+ Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về an sinh xã hội, Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị, 
Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, 
Chương trình số 20-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương, Kế hoạch 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1983-qd-ttg-2021-thuc-hien-ket-luan-92-kl-tw-495541.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1983-qd-ttg-2021-thuc-hien-ket-luan-92-kl-tw-495541.aspx
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số 1768/KH-UBND ngày 20/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các nghị quyết, 
chương trình, đề án, kế hoạch triển khai của tỉnh, huyện về an sinh xã hội.

+ Phát hiện, biểu dương, tuyên truyền sâu rộng trong xã hội những mô hình 
tốt, cách làm hay và tấm gương tiêu biểu trong thực hiện các chính sách xã hội.

- Hình thức: 
+ Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền trên hệ 

thống thông tin truyền thanh các cấp; Xây dựng phóng sự, tin, bài tuyên truyền;  
cấp phát tài liệu, ấn phẩm truyền thông…

+ Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn …
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Đài Truyền 

thanh huyện tham mưu nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền 
thanh từ huyện đến cơ sở về Chương trình đảm bảo an sinh xã hội huyện giai 
đoạn 2021 - 2025; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải tin, bài 
tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật, các chương trình, 

đề án có liên quan đến vấn đề chính sách xã hội; rà soát, phát hiện những 
vướng mắc, hạn chế, bất cập, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp về chính sách xã hội bảo đảm thống 
nhất, đồng bộ, khả thi và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
của huyện.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước đối với 
người có công và thân nhân người có công. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Thực hiện chính sách giảm nghèo, trợ giúp xã hội
4.1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách về giảm nghèo, 

trợ giúp xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn 

vị liên quan và UBND các xã, thị trấn.



3

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
4.2. Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn 

vị liên quan và UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.3. Triển khai Chương trình Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp:  Hội Người Cao tuổi huyện, UBND các xã, thị trấn, 

các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025.

4.4. Triển khai thực hiện Đề án mức sống tối thiểu để xác định đối tượng và 
chuẩn trợ giúp xã hội (Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp 
với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện khi có 
hướng dẫn của cấp trên).

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
5.1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục nghề nghiệp, chủ 

trương, cơ chế chính sách về giáo dục nghề nghiệp
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - GDTX huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2025.
5.2. Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát 

triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng 
Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030” trên địa bàn 
huyện Gia Lộc.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2025.
5.3. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện, 

phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các 
xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2025.
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5.4. Triển khai thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề 
nông thôn.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn và các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 
5.5. Triển khai thực hiện Đề án nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn và các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của Sở Lao động - TBXH.
5.6. Triển khai thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số trong giáo dục nghề 

nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện;
- Đơn vị phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX và các phòng, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022
6. Phát triển thị trường lao động, tạo việc làm ổn định, bền vững
6.1. Phát triển hệ thống thị trường lao động góp phần chuyển dịch cơ cấu 

lao động và thúc đẩy việc làm bền vững; xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn 
định và tiến bộ; triển khai có hiệu quả chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
6.2. Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Việc làm
- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
6.3. Triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường 

lao động đến năm 2030 và đảm bảo việc làm bền vững của người lao động” 
theo chỉ đạo của Tỉnh trên địa bàn huyện.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.
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6.4. Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, 
tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao động tỉnh Hải Dương đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Khi có văn bản hướng dẫn thực hiện.
7. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về công tác 

trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác trẻ em, bình đẳng giới giai 
đoạn 2021 - 2025.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn, các phòng, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về công tác 
phòng, chống ma tuý, mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tệ 
nạn xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn, các phòng, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
9. Hiện đại hóa hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu xây dựng và tổ 

chức thực hiện chính sách xã hội
9.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; khai thác 

và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội; tổ chức 
tập huấn, hướng dẫn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác lao 
động, người có công và xã hội các cấp huyện, xã; tăng cường  kiểm tra, đánh giá 
kết quả triển khai thực hiện các chính sách xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
9.2. Tiếp tục tham mưu triển khai “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 

về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an 
sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030” theo Quyết 
định số 708/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-708-qd-ttg-2017-de-an-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ung-dung-ve-an-sinh-xa-hoi-350204.aspx
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10. Đa dạng hóa các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện công 
khai, minh bạch trong khai thác, quản lý, sử dụng nguồn lực

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện
Chủ trì, đôn đốc triển khai kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện kế hoạch này, đồng thời tham mưu, sơ kết, tổng kết Kế hoạch số 29-
KH/HU ngày 24/12/2021 của Huyện ủy Gia Lộc về thực hiện Chương trình An 
sinh xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 91/KH-UBND 
ngày 14/7/2022 của UBND huyện Gia Lộc triển khai Chương trình đảm bảo an 
sinh xã hội huyện giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch chủ động tham mưu triển khai các nội dung 
đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. 

Chủ trì, tham mưu đưa nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện các 
chính sách xã hội vào kế hoạch kiểm tra hàng năm; xây dựng kế hoạch kiểm tra, 
giám sát các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình 
đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo UBND huyện.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu UBND huyện phân bổ, bố trí ngân sách triển khai Chương 

trình đảm bảo an sinh xã hội để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; hướng 
dẫn các phòng, đơn vị quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí đảm bảo 
quy định.

3.  Các Phòng Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Nông 
nghiệp và PTNT; Đài Truyền thanh huyện; Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - GDTX huyện và các đơn vị liên quan

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các phòng, đơn vị theo nhiệm vụ được phân 
công, chủ động tham mưu triển khai các nội dung đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. 
Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo tình hình thực hiện về UBND 
huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) để tổng hợp,báo 
cáo Huyện ủy, UBND huyện, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Căn cứ Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; 
phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện triển khai các nội 
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dung của kế hoạch. Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo tình hình thực 
hiện về UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện).

Bố trí ngân sách, lồng ghép kinh phí các chương trình, đề án có liên quan 
trên địa bàn để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch. Đẩy mạnh công 
tác thông tin tuyên truyền về các chính sách xã hội nhằm nâng cao hơn nữa nhận 
thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong thực hiện các chính sách an sinh 
xã hội; khuyến khích sự nỗ lực vươn lên, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại của 
các đối tượng thụ hưởng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xét 
duyệt chính sách, tránh trục lợi chính sách trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch về triển khai thực hiện một số vấn đề về chính sách 
xã hội giai đoạn 2012 - 2020 và triển khai Chương trình đảm bảo an sinh xã hội 
giai đoạn 2021 - 2025  trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, 
nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các phòng, đơn vị kịp thời phản ánh về 
UBND huyện (qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện) để tổng hợp, 
báo cáo Lãnh đạo UBND huyện xem xét, điều chỉnh phù hợp./.

Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH (để b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (để chỉ đạo);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT; LĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tuyên
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