
    ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        XÃ NINH SƠN  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  

     Số: 78/BC-UBND                           Ninh Sơn, ngày 21 tháng  5 năm 2021 

         

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác LĐTB&XH 6 tháng đầu năm 

và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 
 

 Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý và năm đối với công 

tác Lao động thương binh và xã hội; 

 Uỷ ban nhân dân xã Ninh Sơn báo cáo tình hình thực hiện công tác 

Lao động thương binh và xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2021 cụ thể như sau:  

 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐÂU NĂM 

2021 

 1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo 

 Trong 6 tháng đầu  năm 2021 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 

ngành cấp trên, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 

04/01/2021 của Đảng ủy xã Ninh Sơn về  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội – QPAN và Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND xã 

Ninh Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, An ninh 

quốc phòng năm 2021 nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tốt công tác Lao 

động thương binh và xã hội. UBND xã luôn phối hợp chặt chẽ giữa các ban 

ngành, đoàn thể xã để triển khai đối với công tác LĐTB&XH. Chỉ đạo bộ 

phận phụ trách quan tâm theo dõi và thực hiện công tác chi trả cho các đối 

tượng kịp thời, nhanh chống và chính xác. 

 2. Công tác chính sách - ngƣời có công 

 - Thực hiện chi trả:  

 + Trợ cấp cho đối tượng theo NQ số 16/ 2014/NQ-HĐND tỉnh Khánh 

Hòa 6 tháng đầu năm 2021 số tiền 3.600.000 đồng 

 + Trợ cấp 6 tháng đầu năm 2021 là 53 đối tượng với số tiền 

641.166.000 đồng. 

 Cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng có 110 thẻ. 

 - Chi trả tiền quà Tết: 

 + Chi trả tiền quà tết của Chủ tịch nước cho 60 đối tượng chính sách với 

tổng số tiền là 18.600.000 đồng (trong đó có 02 đối tượng nhận được suất 

600.000 đ) 

 + Chi trả tiền quà Tết từ nguồn của Tỉnh cho 63 đối tượng chính sách: với 

tổng số tiền 25.200.000 đồng. 



 + Tổ chức chúc tết, tặng quà của UBND xã cho 23 đối tượng 40 năm tuổi 

Đảng trở lên trị giá mỗi suất quà là 300.000 đồng. 

 + Phối hợp với lãnh đạo thị xã đi thăm và tặng quà cho 18 gia đình chính 

sách tiêu biểu. 

 + Quà 01/5/2021 tặng 63 suất với số tiền 9.450.000 đồng. 

 Được sự quan tâm của phòng LĐ TBXH thị xã và lãnh đạo của địa 

phương, ngay từ đầu năm đã tổ chức kiểm tra tình trạng nhà ở của đối tượng 

chính sách bị hư hỏng không có khả năng tự sửa chữa đề nghị hỗ trợ kinh phí 

sửa chữa. Qua kiểm tra có 01 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở, đã đề nghị cấp trên 

hỗ trợ kinh phí 

 Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa được 2.130.000đ/11.410.000 đ 

 Việc chi trả chế độ thường xuyên và tiền quà các ngày lễ, tết đảm bảo 

đúng và đủ đến tận tay đối tượng không có trường hợp nào bị vướn mắc. 

  3. Công tác lao động, đào tạo nghề giải quyết việc làm 

 a) Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 

 - Tỷ lệ lao động tham gia hoạt động kinh tế: 3.347 người  

 - Số lao động có việc làm: 3.327 người 

 - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: 99.55 % (3.327/3.347 

người). 

 b) Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo, tỷ lệ lao động qua đào 

tạo nghề 

 - Số lao động có việc làm: 3.327 người 

 + Số lao động đã qua đào tạo: 2.883 người 

 Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo: 86.65 % (2.883/3.327 

người) 

 + Số lao động có việc làm đã qua đào tạo nghề: 2.444 người 

 Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo nghề: 73.46 % (2.444/3.327 

người). 

 Lập kế hoạch giảm nghèo theo chỉ tiêu thị xã giao.  

  4. Công tác bảo trợ xã hội 

 - Thực hiện chỉ trả trợ cấp BTXH 6 tháng đầu năm cho 130 đối tượng 

với tổng số tiền 330.300.000 đồng. 

 - Làm hồ sơ mai táng phí cho 04 gia đình có người hưởng trợ cấp 

BTXH với số tiền 24.000.000 đồng.  

 - Hoàn tất 05 hồ sơ người đủ 80 tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp 

BTXH. 

 - Lập danh sách và cấp phát thẻ BHYT cho 98 đối tượng BTXH 



 - Chi trả tiền quà tết cho hộ nghèo là 20 hộ: 20 x 250.000đ/hộ với số tiền 

là 5.000.000 đồng. 

 - Chi trả tiền quà tết cho 16 đối tượng người khuyết tật tâm thần và người 

khuyết tật trí tuệ: 16 x 250.000đ/người với tổng số tiền là 4.000.000 đồng. 

 - Nhận và cấp phát gạo cho 149 hộ với 422 khẩu bị thiếu đói trong dịp Tết 

Nguyên Đán Tân Sửu với số lượng gạo là 6.330 kg; 117 hộ, 327 khẩu có khả 

năng bị thiếu đói giáp hạt  năm 2021, với số lượng gạo là  4.905 kg. 

 - Công ty cổ phần Năng lượng Long Sơn tặng 60 suất quà cho hộ nghèo, 

hộ có hoàn cảnh khó khăn: 60 suất x 500.000đồng/hộ với tổng số tiền 

30.000.000 đồng. 

 - Lập danh sách và cấp phát thẻ BHYT cho các hộ nghèo, hộ cận 

nghèo của xã năm 2021 là 631 thẻ (hộ nghèo 28 thẻ, hộ cận nghèo 603 thẻ). 

 Triển khai xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy chứng nhận mức độ 

khuyết tật trên địa bàn xã, kết quả có 10 hồ sơ đã được cấp giấy xác nhận 

mức độ khuyết tật.  

 5. Công tác trẻ em 

 Thu quỹ bảo trơ ̣trẻ em : 2.130.000đ/5.705.000 đ đạt 59 % chỉ tiêu thị xã 

giao. 

 Phối hợp với tư pháp và bộ phận một cửa phát thẻ BHYT cho trẻ. 

 Phối hợp với cộng tác viên trẻ em tuyên truyền quyền trẻ em, ....cho 

các bà mẹ, đặc biệt là trong các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ.  

 Phối hợp với đoàn khám tổ chức khám định kỳ cho 18 trẻ em khuyết 

tâṭ và tặng 18 suất quà.  

     Lập kế hoạch xã phường phù hợp với trẻ em; Kế hoạch tổ chức thực 

hiện tháng hành động vì trẻ em; Kế hoạch Công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em năm 2021. 

 Phối hơp̣ với Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên tổ chức trẻ em vui chơi 

nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. 

 II.  ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Trong quá trình thực hiện công tác, nhiệm vụ LĐTB&XH 6 tháng đầu 

năm có những thuận lợi và khó khăn như sau: 

 Nhìn chung công tác LĐTB&XH xã Ninh Sơn trong 6 tháng đầu năm 

2021 đạt được kết quả tốt là nhờ sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của ngành 

cấp trên và sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, 

đoàn thể của địa phương. 

 III.  PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 

 1. Công tác Chính sách ngƣời có công 

 - Tổ chức gặp mặt và tọa đàm các gia đình chính sách nhân ngày 27/7. 



 - Tổ chức phối hợp với các ban ngành đoàn thể thăm tặng quà các đối 

tượng chính sách tiêu biểu nhân các ngày lễ, tết. 

 - Phối hợp với các đoàn thể mặt trận tiếp tục vận động thu quỹ ĐƠĐN 

theo chương trình kế hoạch của địa phương. 

 3. Công tác gải quyết việc làm – Đào tạo nghề - Giảm nghèo 

 - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền và giới thiệu việc làm cho người lao động.  

 - Tăng cường công tác giám sát sử dụng vốn vay tạo việc làm cho hộ 

nghèo và triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo. 

 2. Công tác bảo trợ xã hội 

 - Tổ chức vui trung thu cho các em nhân ngày rằm tháng 8. 

 - Tiếp tục hướng dẫn làm hồ sơ cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ 

cấp theo Nghị định 136/NĐ-CP. 

 - Phối hợp với các đoàn thể mặt trận tiếp tục vận động thu quỹ BVTE theo 

chương trình kế hoạch của địa phương. 

         - Thực hiện tốt công việc của ngành, mà phòng LĐTBXH thị xã đã 

giao. 

      Trên đây là báo cáo ngành công tác LĐ TBXH 6 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021./.  

                 

Nơi nhận: (VBĐT)                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Phòng LĐTB&Xh thị xã;                                                                   KT. CHỦ TỊCH 

- TT Đảng ủy xã;   PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT  HĐND xã;  

- Chủ tịch,  PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, UYÊN.                                                                        

 

 

                   

 

 

      Ngô Bảo Quốc 
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