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KÕ HO¹CH
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

 trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của ngành Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh Hải Dương;

Thực hiện Kế hoạch 219/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện về 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện xây dựng kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích: 
- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

20/12/2021 của HĐND huyện; Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10/02/2022 của 
UBND huyện và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của ngành Lao động – 
Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

- Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện và phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tham mưu hiệu 
quả công tác Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022. 

2. Yêu cầu:
- Thể hiện tinh thần quyết tâm, sáng tạo, bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm 

tính thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kịp thời những vấn đề 
an sinh xã hội: lao động, việc làm, tiền lương, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã 
hội, an toàn vệ sinh lao động, người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới, 
phòng, chống tệ nạn xã hội đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài.

- Cán bộ, Công chức, viên chức phòng  trường phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan có liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện đồng bộ các giải 
pháp phù hợp với tình hình phát triển trên địa bàn huyện.

II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:
1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.
- Giảm 20% hộ nghèo/tổng số hộ nghèo toàn huyện (1.093 hộ). 
- Số lao động được giải quyết việc làm mới là 2.500 lao động.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề có chứng chỉ tăng 1,6%/năm.
- Tham mưu hoàn thiện và triển khai có hiệu quả Kế hoạch tiếp tục triển khai 

thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề, tạo việc làm mới 



2

cho người lao động; thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã 
hội giai đoạn 2020-2025”. 

- Tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, người có công theo kế 
hoạch của UBND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững 
gắn với đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh 
nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn; chủ động đảm bảo an sinh xã hội các 
đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đảm bảo đạt 100,0% thời 
gian trước hạn và đúng hạn theo quy định.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
2.1. Công tác phòng chống dịch Covid-19:
- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành; Kiểm tra công tác phòng 
chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp 
để tham mưu kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch tại các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp; Đề xuất giải pháp đảm 
bảo an sinh xã hội các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo chủ trương, 
chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện. 

2.2. Công tác việc làm, an toàn vệ sinh lao động:
- Phối hợp với Ngân hàng chính sách tạo điều kiện thuận lợi, tập trung cho 

các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh,người lao động vay vốn đầu tư 
cho sản xuất thu hút lao động vào làm việc.

- Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Phát triển thị 
trường lao động, thông tin thị trường lao động.

- Tham mưu triển khai thực hiện Chương trình An toàn vệ sinh lao động
giai đoạn 2021-2025; Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm
2030 và đảm bảo việc làm bền vững của người lao động trên địa bàn. Tăng cường 
công tác phối hợp, hướng dẫn nâng cao hiểu biết, kỹ năng về an toàn vệ sinh lao 
động tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động, đặc biệt 
chú trọng người lao động không theo hợp đồng lao động

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn điều tra, thu thập thông tin thị 
trường lao động, triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả điều tra cung cầu 
lao động năm 2022. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ 
quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới của 
Bộ luật Lao động năm 2019, Luật An toàn lao động: Tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về An toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn 
huyện;; Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tổ 
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chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ 
sinh lao động gồm: truyền thông, khen thưởng, thăm hỏi động viên các nạn nhân 
và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động…Kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn 
vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp trước, trong và sau khi triển khai hưởng 
ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Phối hợp với các cơ 
quan đơn vị liên quan tổ chức chương trình “tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn 
viên, thanh niên” năm 2022.

2.3. Công tác Lao động - Tiền lương - BHXH: 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Pháp luật Lao động,

nhất là Bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, phối hợp
với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chuyên mục trên các phương tiện
thông tin đại chúng để tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng
và Nhà nước về lĩnh vực lao động, tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động và các văn
bản hướng dẫn thi hành cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lao
động, các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường
tiếp xúc, đối thoại, trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi về các chính sách, pháp
luật về lao động tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị 
liên quan tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện Pháp luật Lao động tại các
doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động để kịp thời nắm bắt, hướng dẫn, uốn nắn
doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành Pháp luật lao động. Hướng dẫn việc thực
hiện các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, xây dựng nội quy lao động,
ký kết thoả ước lao động tập thể…trong các doanh nghiệp

- Đẩy mạnh 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 nhằm giảm thiểu các vụ tranh chấp lao động
tập thể không theo trình tự quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự an
toàn xã hội. Theo dõi, nắm bắt và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
xử lý kịp thời các tranh chấp lao động, tổng hợp báo cáo diễn biến tình hình và
kết quả giải quyết.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Pháp luật Lao động năm 2022. Thực hiện 
điều tra về lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động trong các 
loại hình doanh nghiệp năm 2022. Phối hơp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao 
động tại các doanh nghiệp theo kế hoạch và hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp 
khắc phục các nội dung tồn tại sau kiểm tra.  

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lĩnh vực lao động, tiền lương, BHXH 
theo quy định. 

2.4. Công tác giáo dục nghề nghiệp và người Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng
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 - Quản lý tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc đưa người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Xây dựng Kế hoạch và khảo sát nhu cầu 
của người lao động huyện đi làm việc ở nước ngoài sau khi trở về nước. Tham 
mưu thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước. Tiếp tục thực hiện đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

2.5. Công tác người có công
- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn 

Pháp lệnh số 02/2020UBTVQH ngày 09/12/2020 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện 
tốt các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân theo quy định. 

- Triển khai và tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 02/2020UBTVQH ngày 
09/12/2020 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu 
đãi người có công với cách mạng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); Kế hoạch đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng, gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ  
xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 
22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

 2.6. Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội
 - Tham mưu thực hiện Kế hoạch Chương trình MTQG giảm nghèo năm 

2022; Kế hoạch triển khai thực hiện 12 Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 
22/12/2021 của Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021-2025; 

- Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
05/7/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 
Bảo trợ xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

- Triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực bảo 
trợ xã hội năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với hộ nghèo; tuyên 
truyền về công tác giảm nghèo, chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng 
bảo trợ xã hội. Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức về các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 
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người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người rối 
nhiễu tâm trí, người tâm thần. Chỉ đạo các cơ sở trợ gúp xã hội tiếp tục thực hiện 
tốt công tác tiếp nhận, nuôi dưỡng, dạy chữ, dạy nghề cho các đối tượng đang được 
nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, 
tổng hợp kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022; 

- Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo 
hiểm y tế và được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy 
định; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính 
sách khác có nhu cầu và điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng 
chính sách ưu đãi.

- Rà soát, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho người nghèo, người có công 
theo kế hoạch của UBND tỉnh, của Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện đề án “ Đẩy mạnh công tác đào tạo, 
bồi dưỡng nghề, tạo việc làm mới cho người lao động; thực hiện công tác xóa đói 
giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2020-2025”.

2.7. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới
- Hướng dẫn và triển khai các hoạt động về công tác trẻ em và bình đẳng 

giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022; 
Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các chính sách 

pháp luật về trẻ em và Bình đẳng giới theo Kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt công 
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác Bình đẳng giới và các hoạt động Quỹ Bảo trợ 
trẻ em tỉnh. 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bình 
đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện năm 2022; Tổ chức và triển 
khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động bình đẳng giới, phòng chống bạo 
lực trên cơ sở giới; Xây dựng kế hoạch thẩm định xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.

8. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
  - Thực hiện Kế hoạch Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn huyện; Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt 
động về tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua 
bán năm 2022 với các hình thức phù hợp. 

- Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác phòng ngừa mại dâm; cai 
nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; xây dựng xã, 
thị trấn lành mạnh năm 2022; giám sát duy trì thí điểm mô hình phòng ngừa mại 
dâm tại cộng đồng; Điểm tư vấn tái hoà nhập cộng đồng; Triển khai kế hoạch 
hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022.  

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch phòng chống tệ nạn mại 
dâm năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 
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2021-2025 trên địa bàn huyện; Quyết định giao chỉ tiêu cai nghiện ma tuý cho các 
xã, thị trấn năm 2022.

2.9. Công tác thanh tra, kiểm tra: 
Tăng cường tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; xử lý nghiêm 

những tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính 
sách theo quy định. 

2.10. Công tác kế hoạch tài chính, văn phòng 
Tổng hợp quyết toán ngân sách trung ương, ngân sách địa phương năm 

2021; Tập trung triển khai Kế hoạch CCHC năm 2022; trình công bố, công khai 
TTHC đảm bảo kịp thời; rà soát, đơn giản hóa TTHC lĩnh vực lao động, việc làm; 
phối hợp chuẩn bị hồ sơ tài liệu làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác 
kiểm soát TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công việc; Tiếp tục thực hiện 
tốt công tác tổng hợp, hành chính, quản trị, đảm bảo hoạt động của cơ quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng phòng:
Đồng chí Trưởng phòng chịu trách nhiệm tham mưu cho Huyện ủy, HĐND 

& UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế hoạt động 
cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể đồng thời kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả 
thực hiện của từng cán bộ, công chức trong phòng.

2. Đối với các đồng chí Phó trưởng phòng. 
Các Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng tham mưu xây dựng dự thảo các 

văn bản, chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn của ngành; tổ chức triển 
khai thực hiện khi các văn bản, chương trình, kế hoạch đã được thông qua. Tổng 
hợp báo cáo chuyên đề, đột xuất thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công, phụ 
trách theo quy định. Đồng thời giúp Trưởng phòng kiểm tra, giám sát tiến độ và 
kết quả thực hiện của từng cán bộ, công chức trong phòng và chịu trách nhiệm về 
kết quả thực hiện các lĩnh vực được phân công, phụ trách

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:
- Mỗi công chức được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ, chủ 

động xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 để thường xuyên tự kiểm tra, tổng hợp 
và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện kế hoạch trên lĩnh vực được phân công. 

- Tiếp tục tham mưu các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực lao động - thương 
binh và xã hội, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; Thùc hiÖn nghiªm tóc 
c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh t¹i c¬ quan, gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®óng quy ®Þnh, c¸c 
quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Tỉnh, huyện trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ của phòng.

- Cán bộ, công chức thường xuyên phối hợp với cán bộ cán bộ chuyên môn 
các xã, thị trấn trực tiếp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn.
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3. Công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và UBND các xã, 
thị trấn:

Tăng cường sự phối hợp giữa phòng Lao động – Thương binh và Xã hội với 
các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn để tổ chức chỉ đạo thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của ngành.

4. Đề nghị UBND các xã, thị trấn và cán bộ chuyên môn:
- Thường xuyên tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực Lao động – 

Thương binh và Xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân nắm được và phối hợp thực hiện. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ của phòng.

Trên cơ sở Kế hoạch của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện 
thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức của phòng 
nghiêm túc thực hiện đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:                                                                
- Lãnh đạo UBND huyện;
- VP Huyện ủy, HĐND & UBND huyện;
- Lưu CQ.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Liêm
              

PHÊ DUYỆT CỦA UBND HUYỆN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Viết Tuấn
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