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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm
và giảm nghèo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Thực hiện Chương trình công tác số 18-CTr/HU ngày 10/01/2020 của
Huyện ủy Lập Thạch, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện chương
trình dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo năm 2020, phương hướng,
nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện như sau:
PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ,
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ GIẢM NGHÈO NĂM 2020
Năm 2019, tổng dân số trên địa bàn huyện là 136.150 người, dân số trong độ
tuổi lao động là 76.997 người chiếm khoảng 56,6% tổng dân số. Cơ cấu lao động
được chuyển dịch đúng hướng, số lao động thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp và xây dựng là 26.177 người, chiếm 34%; lao động thuộc lĩnh vực
dịch vụ thương mại và các lĩnh vực khác là 16.760 người, chiếm 21,8%; số lao
động thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là 28.757 người, chiếm 37,35%.
Năm 2020, tổng dân số trên địa bàn huyện là 137.665 người, số người trong
độ tuổi lao động là 78.882 người chiếm 57,3% tổng dân số. Số người bước vào độ
tuổi lao động là 2.695 người, số người hết tuổi lao động là 790 người. Tỷ lệ lao
động có việc làm thường xuyên 75.837 người chiếm 96,14% tổng số lao động
trong độ tuổi. Trên địa bàn huyện hiện có 3.045 người trong độ tuổi lao động chưa
có việc làm thường xuyên và mất khả năng lao động(chiếm 3,9% tổng số lao động
trong độ tuổi) cụ thể có 1.646 người chưa có việc làm thường xuyên, 1.399 người
thuộc đối tượng BTXH mất khả năng lao động. Tỷ lệ lao động nữ trong độ tuổi lao
động là 38.653 người/78.882 người chiếm 49%, Tỷ lệ lao động nữ làm việc tại các
công ty có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ 85,19%.
1. Thuận lợi:
Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo là một trong những
chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm. Vì vậy luôn nhận được sự quan tâm,
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lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể các
cấp, ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt về thực hiện
Chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo theo chỉ tiêu Kế hoạch
đề ra.
Ban Chỉ đạo giải quyết việc làm và giảm nghèo cấp huyện và cấp xã đã tích
cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động lao động chủ động
tham gia tìm kiếm việc làm trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm tỷ lệ cao là 57,3% tổng dân số. Số
người bước vào độ tuổi lao động là 2.695 người là lực lượng lao động trẻ có điều
kiện tham gia thị trường lao động giải quyết việc làm trên địa bàn huyện.
Chính sách giải quyết việc làm, dạy nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg
ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND
ngày 2/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ
trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc giai
đoạn 2016-2020, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện
đồng bộ, hiệu quả đã tạo điều kiện cho việc giảm nghèo bền vững gắn với giải
quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện.
2. Khó khăn:
Do đại dịch Covid - 19 ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, tư đó đã tác động tiêu
cực đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo trong năm 2020.
Số người bước vào độ tuổi lao động hàng năm khá lớn, cùng với đó, số
người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chưa có việc làm, học sinh,
sinh viên tốt nghiệp ra trường, một số lao động của các công ty trong và ngoài tỉnh
phải nghỉ việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 nên đã tạo áp lực cho việc
giải quyết việc làm cho người lao động.
Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19
trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, kéo dài do vậy phải thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 15,16 của Thủ Tướng chính phủ nên đã ảnh hưởng trực
tiếp đến vấn đề xuất khẩu lao động giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người
lao động trên địa bàn huyện.
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO.
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU và chương trình công tác năm 2020,
UBND huyện ban hành kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 13/3/2020 Triển khai
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; kế hoạch số 51/KHUBND ngày 13/3/2020 thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2020; Kế hoạch số
58/KH-UBND ngày 26/3/2020 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Lập
Thạch năm 2020.
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BCĐ giải quyết việc làm cấp huyện đã ban hành: Kế hoạch số 01/KHBCĐGQVL ngày 10/02/2020 Giải quyết việc làm trong nước và đưa người lao
động huyện Lập Thạch đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2020; kế hoạch
02/KH-BCĐ ngày 18/6/2020 Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin biến động thị
trường lao động Phần Cung lao động năm 2020; kế hoạch 03/KH-BCĐ ngày
18/6/2020 Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động Phần Cầu lao
động năm 2020.
II. KẾT QUẢ CỤ THỂ.
1. Công tác đào tạo nghề.
1.1. Công tác đào tạo hệ THPT + Trung cấp nghề, liên kết đào tạo và hỗ trợ
học nghề.
Đào tạo hệ THPT + Trung cấp nghề : Năm học 2019-2020 Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp và GDTX huyện có 19 lớp THPT + Trung cấp nghề với 807 học
sinh, trong đó có 319 học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 ra trường được cấp bằng tốt
nghiệp THPT + Trung cấp nghề.
Hệ liên kết đào tạo: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện liên kết
với các trường đào tạo hệ Trung cấp nghề như: trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên,
CĐ nghề cơ khí nông nghiệp, CĐ nghề Vĩnh Phúc mở được 11 lớp Trung cấp nghề
với 371 học viên, các nghề đào tạo như: công nghệ ôtô, điện tử , điện lạnh, hàn, ...
Công tác hỗ trợ học nghề: 9 tháng đầu năm 2020 công tác hỗ trợ cho đối
tượng đi học nghề tại các cơ sở dạy nghề được thực hiện tốt.Thực hiện hỗ trợ cấp
bù tiền học phí cho 17 học viên học nghề thuộc đối tượng được cấp bù miễn, giảm
học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP năm học 2019-2020 với tổng số tiền là
66.600.000 đồng (học viên học nghề tại các trường Trung cấp nghề).
1.2. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020
Thực hiện kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 09/03/2020 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020, UBND
huyện ban hành kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 26/3/2020 về Đào tạo nghề cho
lao động nông thôn huyện Lập Thạch năm 2020 chỉ tiêu cụ thể là đào tạo trình độ sơ
cấp phi nông nghiệp là 160 học viên và sơ cấp nông nghiệp là 220 học viên với tổng
kinh phí đào tạo là 1.690.200.000 đồng.
UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH, Phòng Nông nghiệp và
PTNT và Trung tâm GDNN&GDTX huyện tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho
lao động nông thôn trên địa bàn huyện. 9 tháng đầu năm 2020 Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp và GDTX huyện tuyển sinh và mở 03 lớp đào tạo nghề sơ cấp nông
nghiệp cho 60 học viên (đạt 15,8% kế hoạch).
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Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác triển khai kế
hoạch bị chậm, việc tuyển sinh để người lao động tham gia học nghề khó, hiện nay
trung tâm GDTX&GDNN huyện đang đẩy mạnh công tác tuyển sinh các lớp Sơ
cấp nghề phi nông nghiệp trên địa bàn huyện để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Năm 2020 cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác bồi
dưỡng kiến thức, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho lao đông nông thôn
chưa được thực hiện.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề của huyện hiện nay đạt 61,05%
2. Kết quả thực hiện công tác giải quyết việc làm trong nước.
Ban chỉ đạo giải quyết việc làm huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH BCĐ GQVL ngày 10/02/2020 về giải quyết việc làm trong nước và đua người lao
động huyện Lập Thạch đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2020.
9 tháng đầu năm 2020 toàn huyện giả quyết được 1.563/2.500 lao động đạt
62,52% kế hoạch. Công tác xuất khẩu lao động giải quyết được 80/250 lao động
đạt 32% kế hoạch, công tác giải quyết việc làm cho lao động được chia theo cơ
cấu cụ thể như sau:
2.1. Giải quyết việc làm thuộc ngành kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và
xây dựng.
Tổng số lao động làm việc thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
và xây dựng có 29.372/78.882 (chiếm 37,2% tổng số lao động, tăng 3,2% so với
cùng kỳ năm 2019, cuối năm 2019 tỷ lệ lao động làm việc thuộc lĩnh vực công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là 34%). Nhằm thực hiện tốt công tác
giải quyết việc làm, ngay từ đầu năm 2020 UBND huyện, BCĐ Giải quyết việc
làm cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác
tuyên truyền để người dân tham gia bồi dưỡng kiến thức, học nghề, tìm việc làm.
Thực hiện xúc tiến giới thiệu lao động, phối hợp với các công ty, khu công nghiệp
tuyển lao động, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện
duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh.
Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh
hưởng, nhất là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như công ty TNHH Lợi
Tín Lập Thạch (3.873 lao động), công ty TNHH MTV Giày Lập Thạch (2.962
lao động) … đa phần các đơn hàng của các công ty đều bị đình trệ, hàng tồn kho
nhiều, không xuất khẩu được và không có thêm đơn hàng mới. Trong 02 tháng là
tháng 5 và tháng 6 năm 2020, công ty cổ phần giày Lập Thạch và công ty TNHH
MTV Lợi Tín đã thực hiện việc giảm số ngày công làm việc của công nhân trong
tháng từ 26 ngày công/tháng xuống còn 14 ngày công/tháng, làm việc 8h/ngày.
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Mọi chế độ của công nhân như: lương, tham gia BHYT, BHXH, BHTN … vẫn
được các công ty đảm bảo, công nhân vẫn duy trì làm việc , không có việc công ty
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân.
Kết quả giải quyết việc làm tăng thêm lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp - xây dựng đến 30/9/2020 là 829/1.250 lao động, đạt 66,32%; Phấn đấu 03
tháng cuối năm 2020 giải quyết việc làm cho 474 lao động, cả năm giải quyết
được 1.303 lao động bằng 104,24% vượt kế hoạch năm 2020 đề ra.
2.2. Giải quyết việc làm thuộc ngành kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Toàn huyện hiện có 27.850/78.882 lao động (chiếm khoảng 35,3% tổng số
người trong độ tuổi lao động, giảm 2,05% so với cùng kỳ năm 2019, cuối năm 2019 tỷ lệ lao
động làm việc thuộc lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn là 37,35%) đang làm việc
thuộc các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn như: trồng trọt, chăn nuôi gia
súc gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng,...
Trong thời gian vừa qua bệnh dịch Covid-19 hoành hành cũng ảnh hưởng
không nhỏ đến công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền; công tác thông tin tuyên
truyền các mục tiêu, chủ trương, định hướng của ngành. Tuy nhiên sản xuất trồng
trọt phát triển trong điều kiện tương đối thuận lợi, diện tích một số cây trồng có
giảm hơn so với cùng kỳ, nhưng năng suất hầu hết các loại cây trồng đều cao hơn
so với cùng kỳ, số lượng đàn bò, gia cầm tăng so với cùng kỳ năm 2019. Hỗ trợ
phát triển cây hàng hóa; hỗ trợ sản xuất chăn nuôi, thủy sản đã động viên bà con
nông dân tham gia sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Năm 2020, Chương trình mở rộng vùng sản xuất thanh long ruột đỏ bền
vững phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất –
tiêu thụ tại huyện Lập Thạch giai đoạn 2018-2020 tiếp tục được chú trọng đầu tư,
phấn đấu năm 2020 trồng mới 200ha diện tích trông thanh long ruột đỏ tại 05 xã là
Xuân Hòa 50ha, Vân Trục 30ha, Ngọc Mỹ 40ha, Quang Sơn 50ha, Hợp Lý 30ha,
từ đó tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Giải quyết việc làm tăng thêm lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đến
30/9/2020 là 207/200 lao động, đạt 103,5%; Phấn đấu 03 tháng cuổi năm 2020
giải quyết việc làm cho 23 lao động, cả năm giải quyết được 230 lao động bằng
115% vượt kế hoạch năm 2020 đề ra.
2.3. Giải quyết việc làm thuộc các ngành nghề thương mại, dịch vụ và các
lĩnh vực khác
Đến nay toàn huyện có 18.615/78.882 lao động (chiếm 23,6% tổng số lao
động, tăng 1,79% so với cùng kỳ năm 2019, cuối năm 2019 tỷ lệ lao động làm việc thuộc
lĩnh vực thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực khác là 21,8%). Từ đầu năm 2020, các
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ngành nghề thương mại dịch vụ được chú trọng phát triển, nhiều loại hình kinh
doanh dịch vụ tiếp tục được duy trì.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số cửa hàng dịch vụ như
kinh doanh ăn uống, dịch vụ giải trí,... tạm thời đóng cửa trong tháng 4/2020, còn
lại hệ thống chợ, hộ kinh doanh hàng tạp hóa, buôn bán nhỏ lẻ hàng thiết yếu, tân
dược, mặt hàng tiêu dùng sinh hoạt phục vụ đời sống hàng ngày cho nhân dân vẫn
hoạt động bình thường.
Giải quyết việc làm tăng thêm lĩnh vực thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực
khác đến 30/9/2020 là 447/800 lao động, đạt 55,88 % ; Phấn đấu 03 tháng cuối
năm 2020 giải quyết việc làm cho 250 lao động, cả năm giải quyết việc làm cho
800 lao động bằng 87,13 % kế hoạch năm 2020 đề ra.
(có biểu 01 đính kèm)
3. Kết quả thực hiện công tác xuất khẩu lao động.
Công tác tư vấn xuất khẩu lao động luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao
của Huyện uỷ, UBND huyện, BCĐ Giải quyết việc làm của huyện đã đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động. Phòng Lao động đã chủ động
phổi hợp với Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao đổng của tỉnh, các công ty để tuyên
truyền đến đông đảo người dân trên địa bàn huyện.
Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2020 có 80 người đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài (đạt 32% kế hoạch của huyện đề ra), trong đó: Nhật Bản: 71 người,
Đài Loan: 06 người, Hàn Quốc: 01 người, Nga: 01 người, Singapo: 01 người.
Phấn đấu 03 tháng cuối năm 2020 có 47 người đi làm việc có thời hạn ở nước
ngoài, cả năm 2020 có 127 người đi làm việc ở nước ngoài bằng 50,8% kế hoạch
năm 2020 đề ra. (Do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 nên công tác xuất khẩu
lao động gặp nhiều khó khăn, nhiều lao động đã học xong tiếng nhưng không thể
xuất cảnh được, nên không đạt chỉ tiêu như kế hoạch đề ra)
Số lao động được hỗ trợ kinh phí đi XKLĐ theo Nghị quyết 207 của HĐND
tỉnh trong 9 tháng đầu năm là 57 người với tổng số tiền là 659.400.000đ; Cho vay
XKLĐ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là 04 hộ với tổng số tiền là 420 triệu đồng.
(có biểu 02 đính kèm)
4. Công tác giảm nghèo.
Thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2020, kết quả điều tra, rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo năm 2020: số hộ nghèo của huyện là 854 chiếm 2,05%, giảm
0,87% so với năm 2019, trong năm 2020 bổ sung 05 hộ nghèo (do bệnh tật hiểm
nghèo), thoát 03 hộ nghèo tại thị trấn Hoa Sơn và thị trấn Lập Thạch; hộ cận
nghèo là 1.335 hộ chiếm 3,21%, giảm 0,45% so với năm 2019, trong năm 2020 bổ
sung 01 hộ cận nghèo (do bệnh tật hiểm nghèo). Việc thực hiện các chính sách đối
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với người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo được đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, không
có sai sót.
4.1. Chính sách tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo (theo NĐ 78/2002 ngày 4/10/2002
của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính
sách khác) : 160 hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền là 12.105 triệu đồng;
Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ cận nghèo (theo QĐ 15/2013 ngày
23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo) : 306 hộ
cận nghèo vay vốn với tổng số tiền là 24.600 triệu đồng;
Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo (theo Quyết định
28/2015 ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát
nghèo) : 596 hộ thoát nghèo vay vốn với tổng số tiền là 44.695 triệu đồng;
Cho vay tín dụng học sinh sinh viên con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để học tập (theo QĐ 157/2007 ngày
27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên) tổng
số 02 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền là 75 triệu đồng;
Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường (theo QĐ 62/2004
ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc
gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn) : 1.288 hộ được vay với
tổng số tiền là 25.726 triệu đồng;
Cho vay GQVL : 569 hộ với tổng số tiền là 28.016 triệu đồng;
4.2. Chính sách hỗ trợ y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện hiện nay được củng cố bao gồm 01
Trung tâm y tế huyện, 20 trạm y tế xã và 02 phòng khám đa khoa khu vực, số bác sĩ/
vạn dân là 6,66 bác sĩ/vạn dân, cùng với mạng lưới nhân viên y tế ở thôn, tổ dân phố.
Đây là điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức
khỏe ban đầu, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo.
Việc lập danh sách và tổ chức cấp thẻ BHYT được thực hiện tốt, 100%
người nghèo, người cận nghèo đều được cấp thẻ BHYT, năm 2020 đã cấp 1.536
thẻ BHYT cho người nghèo, BHYT cận nghèo là 2.702 thẻ.
Từ đầu năm đến nay tại Trung tâm y tế huyện đã có 886 lượt người nghèo
được khám chữa bệnh với tổng số tiền BHYT chi trả là trên 527 triệu đồng; và
1.329 người cận nghèo được khám chữa bệnh với tổng số tiền BHYT chi trả là
trên 733 triệu đồng.
Các trường hợp người nghèo bị bệnh hiểm nghèo có chi phí cao cũng đã
được BHYT chi trả một phần. Điều này, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ
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y tế có chất lượng, giảm chi phí của người dân khi khám chữa bệnh, giúp người
nghèo có thêm cơ hội để sớm thoát nghèo.
4.3. Chính sách hỗ trợ về giáo dục cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Tập trung chủ yếu vào thực hiện hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm tiền học
phí và tiền xây dựng cho học sinh nghèo, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. 9 tháng
đầu năm 2020 số học sinh thuộc hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ
86/2015/NĐ-CP là 605 lượt người với tổng số tiền là 242 triệu đồng.
Ngoài ra còn có nhiều chính sách khác liên quan đến giáo dục đã được thực
hiện như chương trình tặng học bổng, tặng đồ dùng học tập dành cho đối tượng
học sinh nghèo có nhiều cố gắng trong học tập được các tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp tham gia ủng hộ.
4.4. Chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo.
Công tác xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo được các cấp, các ngành
từ tỉnh đến huyện quan tâm đầu tư và kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ xây
dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện kết quả toàn huyện đã
xây mới được 59 nhà với số tiền là 3.310 triệu đồng và hỗ trợ sửa chữa được 05
nhà với số tiền là 120 triệu đồng cụ thể:
Quỹ Ngày vì người nghèo do Mặt trận Tổ quốc huyện vận động đã hỗ trợ xây
mới cho 4 hộ nghèo với tổng số tiền 100 triệu đồng (25 triệu đồng/ nhà).
Thành phố Hà Nội thông qua Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ xây mới 13 nhà ở
cho hộ nghèo với tổng số tiền 520 triệu đồng (40 triệu đồng/ hộ).
Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện,
Phòng Lao động - TBXH huyện hỗ trợ xây mới nhà ở cho 37 hộ nghèo với tổng số
tiền 2.470 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 04 hộ nghèo với tổng số tiền 100
triệu đồng, tặng 08 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo với tổng số tiền 290 triệu đồng.
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hội viên là hộ nghèo
được 02 nhà với tổng số tiền là 100 triệu đồng (50 triệu đồng/ nhà), hỗ trợ 01 hội
viên sửa nhà với số tiền là 20 triệu đồng.
Hội Nông dân huyện hỗ trợ hội viên là hộ nghèo xây nhà được 03 hộ với số
tiền là 120 triệu đồng (40 triệu đồng/ nhà)
4.5. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.
Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 về Biểu giá bán lẻ
điện, Quyết định số 2409/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về
hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, với phương thức hỗ trợ là chi trả trực tiếp cho hộ nghèo
theo quý, hỗ trợ bằng tiền mặt, nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo tiền
điện do Ngân sách Trung ương đảm bảo.
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Từ đầu năm đến nay tổng số hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện là 856 hộ với
tổng số tiền là 430.089.000đ.
4.6. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người cận nghèo.
Hàng năm trên cơ sở Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thực
hiện tổ chức tuyên truyền trợ giúp pháp lý cho người nghèo qua các hình thức: Trợ
giúp pháp lý lưu động; Tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện trợ giúp pháp lý
thông qua công tác hộ tịch và lồng ghép hoạt động trợ giúp pháp lý với hoạt động
hòa giải ở cơ sở.
Các hoạt động trợ giúp pháp lý đã giúp chính quyền địa phương giải đáp các
thắc mắc, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người nghèo và các đối tượng khác,
góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho đối tượng thụ hưởng Chính sách.
4.7. Các chính sách hỗ trợ khác cho hộ nghèo.
Cứu trợ xã hội: hộ nghèo, hộ BTXH thuộc hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 được hỗ trợ với tổng
số hộ được hỗ trợ là 1.006 hộ, tổng số tiền là 755.800.000đ.
Năm 2020 công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, các chế độ chính sách hỗ
trợ cho người nghèo đầy đủ, kịp thời, công tác thăm hỏi, hỗ trợ tặng quà cho hộ
nghèo khó khăn trên địa bàn huyện được các cấp, ngành quan tâm và cùng chung
tay hành động, giúp đỡ hộ nghèo vượt qua khó khăn trước mắt từng bước ổn định
đời sống, vươn lên thoát nghèo.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN.
1. Những tồn tại, hạn chế

- Về tổ chức chỉ đạo thực hiện: Một số các ban ngành, cấp uỷ, chính quyền các
xã, thị trấn chưa nhận thức đầy đủ về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế- xã hội với
lao động việc làm, đào tạo nghề. Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm
ở một số địa phương chưa quyết liệt, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách và
quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện chính sách giải quyết việc
làm, dạy nghề và giảm nghèo của tỉnh, huyện tới người dân chưa thường xuyên.
- Công tác thống kê số lượng, chất lượng nguồn lao động và kiểm soát kết
quả giải quyết việc làm còn nhiều khó khăn. Hoạt động xã hội hóa công tác tư vấn,
giới thiệu việc làm thực hiện chưa đồng bộ. Thông tin cung cầu lao động đã cập
nhật để phục vụ công tác chỉ đạo, giải quyết việc làm còn hạn chế.
- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 công tác đưa lao động đi làm việc ở
nước ngoài năm 2020, giải quyết việc làm thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ gặp
nhiều khó khăn dẫn đến chỉ tiêu đề ra không đạt như kế hoạch.
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- Về việc thực hiện pháp luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh
nghiệp chưa đầy đủ. Riêng 02 công ty TNHH K-Electronic và công ty TNHH
KV-Electronic (công ty sản xuất linh kiện điện tử) đã tạm dừng hoạt động sản xuất
kinh doanh, hiện nay 02 công ty trên còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN-BNNTNLĐ với tổng số tiền là trên 3,7 tỷ đồng (cụ thể: công ty K-Electronic nợ
1.567.824.361 đồng; công ty KV-Electronic nợ 2.199.481.914 đồng).
2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
- Đội ngũ cán bộ làm công tác lao động việc làm của các xã, thị trấn đều
kiêm nhiệm nên việc nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước để kịp thời tuyên truyền cho người dân trong công tác dạy nghề, lao
động việc làm còn hạn chế dẫn đến hiệu quả chưa cao.
- Công tác quản lý hoạt động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các
xã, thị trấn chưa được các cơ quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện thường
xuyên nên vẫn còn một số doanh nghiệp thực hiện chưa đúng theo quy định của
pháp luật.
- Công tác xuất khẩu lao động còn gặp nhiều khó khăn do người lao động
còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường về trình độ ngoại ngữ, tay nghề...
- Công tác điều tra nhu cầu tìm kiếm việc làm và nhu cầu tuyển dụng lao
động chưa thường xuyên; Việc cập nhật thông tin về lao động - việc làm của các
địa phương chưa kịp thời và chưa sát thực tế.
- Do tình hình của đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp nên công tác đưa
lao động của huyện di làm việc có thời hạn ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn dẫn
đến kết qua sau 9 tháng mới chỉ đưa được 80 lao động đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài đạt 32% kế hoạch đã để ra trong năm 2020.
- Số công nhân lao động của huyện tuy có tăng, nhưng chủ yếu là xuất thân
từ nông thôn, chưa qua đào tạo cơ bản; ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ tay nghề kỹ
thuật còn nhiều hạn chế.
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
DẠY NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, GIẢM NGHÈO NĂM 2021
I. BỐI CẢNH CHUNG:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid - 19 có thể kéo dài
sang năm 2021 làm ảnh hưởng đến công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và công
tác giảm nghèo trên địa bàn huyện; Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện
Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và là năm
thực hiện Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho giai đoạn mới theo
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quy định của chính phủ. Để tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình dạy nghề,
giải quyết việc làm và giảm nghèo năm 2021 các cấp, các ngành từ huyện đến cơ
sở tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo nghề
cho lao động nông thôn, các chính sách về giảm nghèo bền vững, chủ động giải quyết
việc làm cho người lao động đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Về công tác dạy nghề và bồi dưỡng kiến thức cho nông dân.
Đào tạo hệ THPT + trung cấp nghề: Trung tâm GDNN & GDTX huyện
tuyển sinh 09 lớp với 420 học sinh.
Đào tạo Trung cấp nghề (hệ liên kết đào tạo): 15 lớp với 450 học viên.
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghề nghiệp, việc làm cho lao động nông
thôn: 20 - 25 lớp với 1.200 - 1.500 người.
2. Về công tác giải quyết việc làm.
Phấn đấu giải quyết việc làm tăng thêm 1.500-2.000 lao động, trong đó có
từ 200-250 người đi xuất khẩu lao động.
3. Về công tác giảm nghèo
Thực hiện việc Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí
mới của Chính phủ quy định cho giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tiếp tục thực
hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người nghèo, người cận nghèo, hộ nghèo,
hộ cận nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng các chính
sách ưu đãi của nhà nước.
Về vốn vay ưu đãi: 100% người nghèo, người cận nghèo có nhu cầu được
vay vốn ưu đãi theo quy định.
Về giáo dục: 100% học sinh thuộc diện con hộ nghèo, hộ cận nghèo được
hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước theo quy định.
Về y tế: 100% người nghèo, người cận nghèo được hỗ trợ BHYT.
Về xây dựng quỹ “Vì người nghèo” phấn đấu cấp xã 100 triệu đồng, cấp
huyện 120 triệu đồng.
Về nhà ở hộ nghèo: Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ để xây
mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2021 được 71 nhà ở cho hộ nghèo
cụ thể. MTTQ huyện trích Quỹ Ngày vì người nghèo hỗ trợ xây mới 04 nhà ở cho
hộ nghèo; MTTQ huyện phối hợp với Phòng Lao động - TBXH huyện vận động
Tập đoàn Phúc Sơn hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo 61 nhà (Theo
kết quả rà soát tháng 8/2020 của MTTQ tỉnh, huyện); Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ hội
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viên là hộ nghèo xây mới 03 nhà; Hội Nông dân huyện hỗ trợ hội viên nông dân
là hộ nghèo xây mới 03 nhà.
Về hỗ trợ tiền điện hộ nghèo: 100% hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện theo quy định.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước về công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền dạy nghề, giải quyết
việc làm-XKLĐ và giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế-xã
hội và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện. Đồng thời nâng
cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân về đào tạo nghề và
việc làm, giảm nghèo bền vững.
Đẩy mạnh công tác XKLĐ, tăng cường tuyên truyền về chính sách đưa lao động
đi làm việc ở nước ngoài; những thị trường điều kiện làm việc tốt, thu nhập cao như thị
trường Nhật Bản, Hàn Quốc...
2. Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho người lao động trên địa bàn huyện.
Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS vào học hệ THPT +
trung cấp nghề tại Trung tâm GDNN&GDTX, các trường trung học, cao đẳng nghề.
Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng cho cán bộ quản lý, giáo viên của
Trung tâm GDNN&GDTX để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy nghề cho học sinh.
Đổi mới phương pháp dạy nghề, truyền nghề theo yêu cầu học đi đôi với
thực hành, sử dụng tối đa thiết bị dạy nghề; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong dạy học.
Đổi mới công tác đào tạo nghề theo nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh
nghiệp, liên kết đào tạo nghề với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và huyện. Gắn
đào tạo nghề lý thuyết với thực hành tại doanh nghiệp để người lao động sau đào
tạo nghề có việc làm tại doanh nghiệp.
Chỉ đạo Trung tâm GDNN&GDTX liên kết với các doanh nghiệp có sử
dụng nhiều lao động trên địa bàn huyện để đặt hàng đào tạo theo nhu cầu tuyển
dụng của doanh nghiệp để người lao động sau học nghề được làm việc tại các
doanh nghiệp.
3. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, giải quyết việc làm, XKLĐ và giảm nghèo.
Đẩy mạnh việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp
trên địa bàn để giải quyết việc làm cho người lao động từ nông nghiệp sang lao
động công nghiệp, dịch vụ thương mại.
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Tiếp tục duy trì và phát triển làng nghề mây tre đan ở Triệu Đề, Văn Quán,
các nghề mộc, xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn để giải quyết việc làm tại chỗ
cho người lao động.
Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt kế hoạch đưa lao động đi
làm việc có thời hạn ở nước ngoài đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch, tập trung đi làm
việc tại các nước có thu nhập cao và ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...
Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội cho các đối
tượng lao động là người nghèo; cơ chế hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước
ngoài; cơ chế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho người lao động.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội hoá về công
tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, giúp đỡ hộ
nghèo, người nghèo phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo góp phần xây dựng
nông thôn mới.
Hỗ trợ tín dụng để phát triển sản xuất, đặc biệt là nguồn tín dụng về giải
quyết việc làm, vốn tín dụng để hỗ trợ cho người nghèo, nghèo cận nghèo, người
thuộc hộ chính sách và lao động tự do tự tạo việc làm, tăng thu nhập và vươn lên
thoát nghèo bền vững.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh chỉ đạo đẩy mạnh việc thu
hút và ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh những ngành nghề có sử
dụng nhiều lao động nam, vì hiện nay trên địa bàn huyện tỷ lệ lao động là nam giới
trong khu cụm công nghiệp chủ yếu sử dụng là lao động nữ.
Đề nghị UBND tỉnh, BanThường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan có liên quan
xử lý việc công ty TNHH K-Electronic và công ty TNHH KV-Electronic nợ thuế, nợ
BHXH, BHYT, BHTN-BNN-TNLĐ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình dạy nghề, giải quyết
việc làm và giảm nghèo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, UBND
huyện trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Lao động TBXH (b/c);
- TT HU, HĐND (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đoàn thể của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXH.
---------

[[ơ

Nguyễn Mạnh Tưởng
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GIẢI TRÌNH NHỮNG Ý KIẾN

1. Về chỉ tiêu giải quyết việc làm thuộc ngành kinh tến công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp và xây dựng.
Theo thông báo tuyển lao động của 3 tháng cuối năm của 03 công ty gửi về
phòng Lao động TB&XH huyện cụ thể: Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch dự kiến
tuyển 250 lao động, công ty TNHH MTV Giày Lập Thạch dự kiến tuyển 220 lao
động, nhà máy may quần áo bơi lội FWKK dự kiến tuyển 300 lao động. Tổng số lao
động dự kiến tuyển dụng của 3 công ty là 770 đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch
đề ra.
2. Về chỉ tiêu giải quyết việc làm thuộc ngành kinh tế nông nghiệp.
Dự án thanh long của huyện trong năm 2020 trồng mới được 70 ha trong đó
mỗi ha giải quyết việc làm mới cho tối thiểu là 4 lao động nông thôn với tổng số 280
lao động. ngoài ra còn một số lao động từ các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên tốt
nghiệp ra trường tham gia sản xuất nông nghiệp.
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