UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/BC-LĐTB&XH
Người ký: Phòng
Lao động Thương
Binh và xã hội
Email:
phongldtbvxh.ub@
quangninh.gov.vn
Cơ quan: Thành
phố Uông Bí, Tỉnh
Quảng Ninh
Thời gian ký:
05.11.2019
11:53:11 +07:00

Uông Bí, ngày 04 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Lao động - Thương binh và
Xã hội năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện Công văn số 1258-CV/TU ngày 30/10/2019 của Thành ủy; chỉ đạo
của UBND thành phố Uông Bí về việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm
2019, phòng Lao động - TB&XH thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao
động TB&XH từ ngày 01/01/2019 đến 31/10/2019, ước hết tháng 11 và ước cả năm
2019 như sau:
* Các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố
và Nghị quyết HĐND Thành phố:
Ước thực hiện giải quyết việc làm năm 2019 trên địa bàn thành phố: Giải
quyết việc làm cho 4500 lượt lao động = 100% kế hoạch giao (4500/4500), bằng
103% so với năm 2018 (4500/4485). Trong đó: Thương mại dịch vụ = 1.861 lao
động ; Nông - Lâm - Ngư nghiệp = 233 lao động; Công nghiệp - Xây dựng = 2.406
lao động;). Số lao động đã qua đào tạo đạt 87%.
- Năm 2019 hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng việc hỗ trợ nhà ở cho
19/19 người khuyết tật và trẻ mồ côi thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành
phố theo kế hoạch 68/KH-UBND của UBND tỉnh.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0.33%.
* Chỉ tiêu hướng dẫn thuộc lĩnh vực công tác của ngành
- 100% Người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân
dân cư nơi cư trú. 100% xã, phường làm tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh,
gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.
- 100% các đối tượng đủ điều kiện được trợ cấp xã hội thường xuyên; tăng
giảm và điều chỉnh mức trợ cấp kịp thời, không có đối tượng hưởng sai quy định.
- 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc. Duy trì 11/11
xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em và có điểm vui chơi dành
cho trẻ em.
- Duy trì: 11/11 xã, phường lành mạnh; 03 đội công tác xã hội tình nguyện
cấp xã về phòng chống tệ nạn xã hội; 01 câu lạc bộ quản lý sau cai nghiện ma túy;
01 mô hình phòng chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ người bán dâm ổn định cuộc sống;
01 mô hình thực hiện kết hợp các biện pháp can thiệp giảm hại về HIV/AIDS và hỗ
trợ sinh kế cho người bán dâm.
- Duy trì, phát huy hiệu quả mô hình địa chỉ tin cậy, Nhà tạm lánh tại cộng
đồng và Câu lạc bộ bình đẳng giới.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẾN 30/10/2019 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2019

1. Kết quả tặng quà và trợ cấp tết Kỷ Hợi năm 2019

Tổng số quà Tết được hỗ trợ năm 2019 là 15.063 suất = 6.873.370.000 đồng.
Trong đó:
- Quà Chủ tịch nước, quà Tỉnh: Tổng số 5.849 xuất = 3,369 tỷ đồng
- Thành phố tặng quà: 2.554 suất quà trị giá 932.500.000 đồng.
- Nguồn xã hội hóa: 6.597 suất quà = 2.552.270.000 đồng.
- Hỗ trợ Công ty TNHH Lâm nghiệp Uông Bí: 63 người = 18.900.000đ
Nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 thành phố giao UBND các xã,
phường tổ chức chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn, tổng số có 1.374 người cao
tuổi được tặng quà mừng thọ với tổng số tiền 424.950.000đ (Trong đó cấp xã trao
497 cụ tuổi 70 và 335 tuổi 75; Cấp huyện trao 288 cụ tuổi 80 và 149 cụ tuổi 85; Cấp
Tỉnh trao 79 cụ tuổi 90, 14 cụ tuổi 95 và 8 cụ tuổi 101 trở lên; Cấp Trung ương trao
cho 4 cụ tuổi 100).
2. Công tác Lao động - Việc làm - Đào tạo nghề
2.1. Lao động - Việc làm
- Tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày
26/3/2019 về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên
địa bàn thành phố Uông Bí; Kế hoạch số 78/UBND ngày 03/4/2018 của UBND
thành phố về Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu Cầu lao động năm 2019 trên địa bàn
thành phố; khai Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 24/4/2019 về kiểm tra thực hiện
pháp luật lao động, BHXH, ATVSLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành
phố Uông Bí năm 2019; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 27/4/2018 kiểm tra thực
hiện pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành
phố năm 2018; Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 về thành lập đoàn
kiểm tra pháp luật lao động, luật bảo hiểm; Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày
11/9/2019 của UBND thành phố về việc Tổ chức chương trình gặp mặt tọa đàm
“nghe thanh, thiếu niên nói và nói cho thanh, thiếu niên hiểu”; Công văn số
813/UBND-LĐTBXH ngày 08/4/2019 về việc tổ chức tuyên truyền tháng hành
động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.
- Nghiệm thu kết quả điều tra Cung - Cầu lao động năm 2018 cụ thể như sau:
Cung lao động đã điều tra 32.675 hộ biến động; Cầu lao động tổng số doanh nghiệp
điều tra 875 doanh nghiệp, trong đó điều tra 269 doanh nghiệp có biến động, 606
doanh nghiệp không tìm thấy, chuyển nơi khác, không còn hoạt động tại địa bàn
đăng ký, doanh nghiệp dừng hoạt động. Qua kết quả điều tra làm cơ sở khai thác,
dự báo tình hình lao động trên địa bàn thành phố;
- Tổng hợp kết quả điều tra, thống kê thông tin người dân địa phương bị chết
do tai nạn lao động năm 2018, Kết quả điều tra thống kê: Điều tra theo phụ lục số
06 có 01 người (chết năm 2017); điều tra theo phụ lục số 03 trên địa bàn thành phố
02 người chết do tai nạn lao động.
- Phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố nắm bắt tình hình tiền lương,
tiền thưởng Tết dương lịch và âm lịch cho người lao động. Năm 2019, tình hình
lương thưởng tết bình quân 4 triệu đồng/1 lao động, so với năm 2018 mức thưởng
cao hơn 2 triệu đồng (năm 2018 bình quân là 2 triệu đồng/1 lao động).
- Tham mưu UBND thành phố Công văn số 28/UBND ngày 07/1/2019 của
UBND thành phố về triển khai Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018;
Nghị định số 149/NĐ-CP và các Nghị định mới liên quan đến lĩnh vực lao động tiền
lương cho trên 300 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
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- Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng thang lương bảng lương theo Quy
định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Trong 9 tháng
đầu năm đã tiếp nhận, thẩm định 19 hồ sơ đăng ký thang bảng lương, trả kết quả
đúng hạn không để chậm thời hạn trả hồ sơ.
- Phối hợp với các đơn vị thẩm định, hỗ trợ lao động tại các cơ sở sản xuất
vôi dừng hoạt động theo Nghị quyết số 146/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 8108/QĐ-UBND ngày
28/12/2018 của UBND thành phố Uông Bí. Tính đến thời điểm 30/10/2019 thẩm
định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lao động 48 cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn
phường Phương Đông, Phương Nam với tổng số 1.183 lao động đề nghị hỗ trợ
chuyển đổi nghề như sau: Đã chi trả cho 43 cơ sở với tổng số 955 lao động , số tiền
10.568.820.000 đồng; 01 cơ sở đang tạm dừng chi trả Nguyễn Bá Cấn với tổng số
18 lao động; 14 lao động không thuộc diện hỗ trợ (07 lao động làm việc tại cơ sở
sản xuất vôi không đủ thời gian 36 tháng, 07 lao động đang tham gia học tập tại các
trưởng phổ thông); 04 cơ sở sản suất vôi với tổng số 196 lao động đề nghị hỗ trợ đã
tiến hành thẩm định trình Tổ thẩm định thành phố xem xét quyết định.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức hội nghị gặp mặt tọa đàm “nghe thanh
thiếu niên nói - nói cho thanh thiếu niên hiểu”, tư vấn trợ giúp việc làm cho thanh
thiếu niên lầm lỗi. Đã hỗ trợ 71 thanh niên học nghề, vay vốn, giải quyết việc làm,
góp phần ổn định cuộc sống (16 thanh niên được hỗ trợ việc làm; 9 thanh niên vay
vốn với số tiền 460 triệu; 46 trường hợp tự tạo việc làm); tiếp tục kết nối hỗ trợ 38
thanh niên về việc làm, 25 thanh niên vay vốn, 8 thanh niên học nghề sau gặp mặt
năm 2019.
- Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 04/5/2019 của BTV thành ủy
Uông Bí thưc hiện thông báo số 1344-TB/TU ngày 26/4/2019 của đồng chí phó Bí
thư thường trực tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV thành ủy Uông Bí đã tham mưu
Công văn số 1043/UBND-LĐTBXH ngày 07/5/2019 về việc tăng cường công tác
đảm bảo thực hiện Bộ Luật lao động và điều kiện làm việc tại Doanh nghiệp; tham
mưu thành lập đoàn tiến hành kiểm tra Chi nhánh TNHH Sao vàng, hướng dẫn
doanh nghiệp khắc phục các tồn tại trong thực hiện Luật lao động, ATVSLĐ, các
kết luận của UBND thành phố.
- Phối hợp với các phòng, các đơn vị của sở Lao động - Thương binh và Xã
hội Tỉnh, UBND các xã, phường tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền chính sách xuất
khẩu lao động, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, chính sách hỗ trợ lao động tại Khu công
nghiệp Hải Hà với trên 300 người dân tham dự; Phối hợp với Bảo hiểm xã hội
thành phố tổ chức Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp cho trên 200 đại biểu tham dự; Phối hợp với các phòng, ban,
ngành liên quan nắm bắt tình hình điều tra các vu tai nạn lao động gây chết người
trên địa bàn.
- Phối hợp với Trung tâm tuyền thông văn hóa thành phố tổ chức tuyên
truyền và phát bài tuyên truyền tháng ATVSLĐ kết hợp với kiểm tra Luật ATLĐ tại
13/21 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 5091/2018/QĐUBND của UBND tỉnh Quảng Ninh (trong đó đã tổ chức kiểm tra 10 doanh nghiệp,
01 doanh nghiệp xin hoãn; 02 doanh nghiệp đã đừng hoạt động và 01 doanh nghiệp
không tìm thấy). Trong 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 03
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vụ tai nạn lao động làm chết 04 người (Công ty Cổ Phần Phương Nam: 01 người;
Công ty Than Uông Bí: 01 người; Khu 7 phường Thanh Sơn: 02 người).
- Năm 2019 ước thực hiện giải quyết việc làm cho 4500 lượt lao động =
100% kế hoạch giao (4500/4500), bằng 103% so với năm 2018 (4500/4485). Trong
đó: Thương mại dịch vụ = 1.861 lao động ; Nông - Lâm - Ngư nghiệp = 233 lao
động; Công nghiệp - Xây dựng = 2.406 lao động;). Số lao động đã qua đào tạo đạt
87%.
2.2. Công tác Đào tạo nghề
- Tham mưu Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND thành
phố về việc đào tạo nghề hco lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn thành phố;
Kế hoạch số 11/KH-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của phòng Lao động - TB&XH về
việc kiểm tra, giám sát lớp học nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn thành
phố Uông Bí năm 2019; Công văn số 99/UBND ngày 14/01/2019 của UBND thành
phố về việc phân khai dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 140/2018/NQHĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 99/UBND ngày
14/01/2019 của UBND thành phố về việc phân khai dự toán kinh phí thực hiện
Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng Ninh; Công văn số 247/UBND ngày 01/02/2019 của UBND thành phố về
việc rà soát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ
Quân sự, nghĩa vụ công an và thanh niên tình nguyện năm 2019; Công văn số 742/
UBND-LĐTBXH ngày 29/3/2019 của UBND thành phố về việc triển khai chính
sách hỗ trợ đào tạo, tư vấn nghề nghiệp năm 2019; Công văn số 2671/UBNDLĐTBXH ngày 25/10/2019 về việc rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người
lao động bị thu hồi đất; Công văn số 2152/UBND-LĐTBXH ngày 10/10/2019 của UBND
thành phố về việc triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020;
- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức hội nghị triển
khai chính sách hỗ trợ đào tạo, tư vấn nghề nghiệp cho 1.500 học sinh của 7 trường
THPT, THCS trên địa bàn thành phố, nhằm giúp các học sinh chủ động nắm bắt cơ
hội, sớm định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
- Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn cho người dân về chính sách hỗ trợ
học nghề và tư vấn việc làm năm 2019 cho 250 đại biểu là cán bộ khu, tổ dân phố, tổ
chức hội đoàn thể, cộng tác viên công tác xã hội những người có kỹ năng tuyên
truyền tại một số phường trên địa bàn thành phố; Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, tư
vấn đào tạo nghề và việc làm; rà soát lao động nông thôn năm 2020 cho 132 đại
biểu là lãnh đạo UBND, Công chức LĐTB&XH các xã, phường, cộng tác viên công
tác xã hội.
- Tham mưu UBND Thành phố ra Quyết định hỗ trợ kinh phí học nghề theo
Quyết định số 344/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND Tỉnh Quảng Ninh
và hỗ trợ học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ
cho 119 HSSV với tổng số tiền là 433,378 triệu đồng.
- Phối hợp UBND các xã, phường và cơ sở dạy nghề tuyển sinh và tổ chức 03
lớp đào tạo nghề cho cho 79 lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn thành phố,
(trong đó: 01 lớp kỹ thuật chế biến món ăn và phục vụ gồm 35 học viên, 01 lớp lái
xe hạng B2 gồm 35 học viên, 01 lớp lái xe hạng C gồm 9 học viên). Rà soát nhu cầu
học nghề năm 2020 cho lao động nông thôn, có 35 lao động nông thôn đăng ký học
nghề lái xe hạng B2.
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3. Công tác phòng chống Tệ nạn - Xã hội
- Tham mưu Công văn số 05/LĐTBXH ngày 04/01/2019 của Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện đợt cao điểm tấm công trấn áp tội
phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và tăng cường công tác kiểm tra các cở
kinh doanh có điều kiện; Công văn số 29/UBND-LĐTBXH ngày 07/01/2019 về
việc tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định số lượng cán bộ làm công tác cai nghiện
ma túy; Công văn số 31/UBND-LĐTBXH ngày 07/01/2019 của UBND thành phố
về việc lập dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 144/2018/ND-HĐND năm 2019;
Công văn số 782/UBND-LĐTBXH ngày 03/4/2019 của UBND thành phố về việc
cấp kinh phí hỗ trợ chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm năm
2019; Công văn số 107/LĐTBXH ngày 26/4/2019 của phòng Lao động TB&XH về
việc tham gia ý kiến hướng dẫn liên ngành về nội dung, định mức phân bổ, chi ngân
sách PCTNXH trên địa bàn Tỉnh.
- Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán
người cho 700 học sinh sinh viện tại Phần hiện Đào tạo - Trường Cao đẳng than
khoáng sản Việt Nam và Trung tâm giáo dục nghề nghiện- Giáo dục thường xuyên
thành phố Uông Bí. Thông qua công tác tuyên truyền làm giúp học sinh, sinh viên
hiểu biết thêm về tác hại của ma túy, mại dâm đến cộng đồng và xã hội.
- Phối hợp Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức lớp tập huấn nghiệp
vụ cho gần 50 người thuộc Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm tại
các xã, phường và thành phố; triển khai thí điểm cai nghiện bằng thuốc Cedenex tại
phường Yên Thanh, rà soát lập danh sách 05 đối tượng nghiện ma túy đưa vào cai
nghiện theo chương trình. Phối hợp với UBND phường Yên thanh tổ chức tuyên
truyền cai nghiện bằng thuốc Cedemex cho trên 100 người dân trên địa bàn phường.
- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị thành phố tổ chức kiểm tra công tác
phòng, chống mại dâm tại 05 cơ sở sản kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn.
Qua kiểm tra cơ bản các đơn vị chấp hành đúng các quy định về điều kiện kinh
doanh, có đủ các giấy phép hoạt động theo quy định, tại thời điểm kiểm tra không
có phát hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hoạt động mại dâm tại cơ sở kinh
doanh.
- Thẩm định hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân thành phố ra Quyết định áp dụng
biện pháp đối với 35 đối tượng đề nghị đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở
cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp với Công an thành phố đưa 58 đối
tượng vào cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh (trong đó
23 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; 35 đối tượng đi cai nghiện ma túy tự nguyện)
đạt 290% kế hoạch tỉnh giao (KH giao 20 đối tượng); đạt 109% so với cùng kỳ.
4. Chính sách Người có công
- Tiếp nhận và giải quyết 111 hồ sơ cho người có công trong đó (21 hồ sơ bảo
hiểm y tế cho các đối tượng hưởng theo Quyết định số 62, QĐ 49; 35 hồ sơ mai táng
phí đối tượng thương binh, cựu chiến binh, chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ, hoạt
động kháng chiến; 05 hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh do bị mất, 14 hồ sơ di
chuyển chế độ từ nơi khác chuyển đến, chuyển đi; 13 hồ sơ giải quyết chế độ hưởng
trợ cấp thờ cúng mới; 02 hồ sơ thăm viếng mộ liệt sĩ; 02 hồ sơ đề nghị cấp lại giấy
chứng nhận gia đình liệt sỹ; 19 hồ sơ đề nghị TC một lần Huân, huy chương kháng
chiến).
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- Tổng hợp số liệu người tham gia kháng chiến được tặng bằng khen theo QĐ
số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/06/2016 của Thủ tướng chính phủ gửi Sở Lao động
TB&XH tỉnh là 143 người (Trong đó đối tượng đã được Sở Lao động TB&XH ban
hành Quyết định trợ cấp 1 lần theo QĐ số 24/2016/QĐ-TTg là 140 người còn 03 hồ
sơ đang chờ Cục NCC trả lời giải quyết).
- Tham mưu Báo cáo số 05/BC-LĐTBXH ngày 5/3/2018 về việc báo cáo kết
quả xác lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc
hóa học từ năm 2000 đến thời điểm 31/12/2018, đánh giá thực trạng 88 trường hợp
là con đẻ người bị nhiễm CĐHH; Công văn số 231/UBND ngày 31/1/2019 của
UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết 145/2018/NQ - HĐND,
hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho NCC.
- Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động
nhân dịp kỉ niệm 72 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2019): Tu sửa Nghĩa trang
liệt sỹ Thành phố, Thăm tặng quà cho 20 người có công tiêu biểu, phối hợp tổ chức
khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 220 đối tượng là người có công và thân
nhân NCC của Phường Trưng Vương và Bắc Sơn, tặng quà cho 20 cháu là con của
người có công với cách mạng đạt học sinh khá, giỏi, tổ chức lễ viếng nghĩa trang
thành phố; tổ chức cho 50 người có công tiêu biểu đi thăm các di tích lịch sử …
- Tổng hợp và tổ chức đưa, đón 240 người có công đi điều dưỡng theo kế
hoạch của trung tâm điều dưỡng tỉnh; tổng hợp điều dưỡng tại gia 219 người;
Người có công nhận dụng cụ chỉnh hình là 54 trường hợp = 96.510.000đ;
- Tham mưu giải quyết thủ tục đón nhận 02 hài cốt liệt sĩ của phường Bắc
Sơn và phường Yên Thanh về nghĩa trang liệt sỹ thành phố.
- Triển khai rà soát, tổng hợp thực trạng nhà ở của hộ gia đình người có công
với cách mạng trên địa bàn thành phố. Kết quả rà soát sơ bộ có 969 hộ người có
công thuộc diện hỗ trợ cải thiện nhà ở, trong đó có 666 nhà đã được hỗ trợ, 303 nhà
chưa được hỗ trợ cải thiện nhà ở.
- Chi trả trợ cấp cho 23 hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào
tạo đối với con của người có công trên địa bàn thành phố (theo Thông tư số
36/2015/TTBLDTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động-TB&XH) với tổng kinh
phí 180.000.000 đồng.
5. Công tác Bảo trợ xã hội - Giảm nghèo.
5.1. Công tác Bảo trợ xã hội
- Đã thực hiện cấp, phát kịp thời 2.397 thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã
hội. Trong đó 874 thẻ BHYT người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, 1.100 thẻ BHYT
đối tượng Bảo trợ xã hội, 423 thẻ người cao tuổi 75 đến dưới 80 tuổi. Phối hợp với
BHXH thành phố rà soát trùng thẻ BHYT đối với các đối tượng BTXH năm 2016,
2017, 2018, kết quả giảm 07 thẻ BHYT trùng.
- Đề nghị Trung tâm giám định y khoa tỉnh Quảng Ninh khám và kết luận đối
với 92 người khuyết tật của các xã, phường; Tham mưu trình UBND Thành phố chi
thanh toán tiền khám giám định y khoa cho 63 trường hợp = 115.972.200 đồng.
- Hướng dẫn rà soát và đánh giá lại mức độ khuyết tật đối với 2.247; 890
đánh giá lại. Kết quả 05 đối tượng từ khuyết tật đặc biệt nặng chuyển xuống nặng;
23 đối tượng khuyết tật không đủ điều kiện hưởng trợ cấp; 11 đối tượng khuyết tật
nặng đề nghị nâng mức đặc biệt nặng; 109 đối tượng không xác định được mức độ
khuyết tật và đề nghị hội đồng giám định y khoa tỉnh giám định.
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- Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, phối hợp với các đơn vị tổ
chức đi thăm tặng quà cho 20 người khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn thành phố với
tổng số tiền 14.000.000đồng. Phối hợp với Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh Quảng
Ninh trao tặng 10 suất học bổng, 5 góc học tập, 10 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn tại chương trình phát động Tháng hành động trẻ em năm 2019; Phối hợp
với Sở Lao động TB&XH tỉnh triển khai lắp chân giả cho 11 người khuyết tật trên
địa bàn thành phố; thẩm định và hỗ trợ nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai cho gia
đình Ông Nông Văn Sòong thuộc hộ cận nghèo trú tại tổ 5, Khu 10 phường Thanh
Sơn với tổng số tiền 15.000.000đ; trao tặng thiết bị hỗ trợ cho 02 đối tượng người
khiếm thính phường Quang Trung và xã Điền Công.
- Tham mưu trình UBND thành phố ra quyết định hỗ trợ đột xuất tiền mai
táng phí cho 5 người với số tiền là 30 triệu, trong đó bị tai nạn lao động 01 người tại
công ty cổ phần Phương Nam, phường Phương Nam, Uông Bí; tai nạn rủi ro bất
khả kháng 4 người tại 02 hộ gia đình trên địa bàn phường Thanh Sơn, Uông Bí.
- Phối hợp với phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động-TB&XH tỉnh tổ chức tập
huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người cao tuổi trên địa bàn thành
phố, thu hút trên 114 người là cán bộ Hội người cao tuổi từ các xã, phường và chi
Hội trưởng chi Hội người cao tuổi các thôn, khu tham gia.
5.2. Công tác Giảm nghèo
- Tham mưu cho UBND Thành phố Uông Bí ban hành Quyết định số 56/QĐUBND ngày 04/01/2019 “Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm hộ nghèo năm 2019
cho UBND các xã, phường”; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 19/02/2019 “Về việc
thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 trên địa bàn Thành phố”; Kế hoạch số
85/KH-UBND ngày 09/4/2019 về việc triển khai hoạt động “Tủ đồ dùng sẻ chia”
trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND
thành phố về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo
tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016; Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày
27/9/2019 về việc Kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm
2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, Nghị
quyết 202/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh; Công
văn số 2036/UBND-LDDTBXH ngày 19/8/2019 về việc tổ chức triển khai thực
hiện Nghị quyết số 202/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh.
- Cập nhật dữ liệu về hộ nghèo năm 2018 trên phần mềm MIS POSASOFT
theo chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Phối hợp triển khai hoạt động 21 tủ đồ dùng sẻ chia sau 6 tháng triển khai
đã huy động được 28.800 bộ quần áo, 500 đôi dép, 01 ti vi, 62 xoong nồi, 1.280
quyển vở, 150 cái bút, 55 bộ sách giáo khoa, 150 bộ đồ chơi... đã trao cho 8.900
người, ước giá trị tiết kiệm đối với người tái sử dụng 2,65 triệu đồng. Mô hình tủ đồ
dùng sẻ chia hiện đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dân địa
phương và đã được nhân rộng trong toàn địa bàn thành phố Uông Bí.
- Phối hợp với Uỷ ban mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn
và các tổ chức hội, đoàn thể của Thành phố tuyên truyền, giúp đỡ hội viên, đoàn
viên tham gia đăng ký thoát nghèo năm 2019.
- Đã cấp phát 1.420 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo cho đối
tượng được khám chữa bệnh kịp thời; triển khai bảo hiểm y tế cho hộ gia đình làm
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nông nghiệp - lâm nghiệp - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình, 3.753 người
tham gia đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế nông - lâm - ngư - diêm nghiệp.
- Hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng việc hỗ trợ nhà ở cho 19/19
người khuyết tật và trẻ mồ côi thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố
theo kế hoạch 68/KH-UBND của UBND tỉnh với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng từ các
nguồn xã hội hóa.
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 245 đại biểu là cán bộ làm công tác
giảm nghèo cấp thôn, khu và tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo
năm 2019 cho 135 đại biểu là cán bộ xã, phường, khu trưởng và điều tra viên các
thôn, khu trên địa bàn thành phố.
- Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo Quyết định số 59/
QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số
202/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh; Kết quả điều tra hộ nghèo
đến cuối năm 2019: Theo chuẩn nghèo Trung ương còn 110 hộ = 0,33%, giảm 83
hộ so với năm 2018 = 0,26%; số hộ cận nghèo còn 274 hộ = 0,83%. Hộ nghèo theo
chuẩn nghèo của Tỉnh 183 hộ=0,56%; cận nghèo 335 hộ =1,02%.
6. Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em
- Tham mưu cho UBND thành phố ban hành 9 công văn, 7 kế hoạch về công
tác bảo vệ chăm sóc trẻ em:1
- Phối hợp với Sở Lao động TB&XH tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho
233 đại biểu trong ban điều hành và nhóm công tác liên ngành hệ thống bảo vệ hăm
sóc trẻ em của thành phố và Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em các xã phường.
- Tổ chức tuyên truyền cho 430 trẻ em trên địa bàn thành phố về phòng, chống
tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, bạo lực...
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+ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND thành phố về triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát
triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025 thành phố Uông Bí;
Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND thành phố về thực hiện chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em
năm 2019; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Tháng hành
động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2019; Kế hoạch số 102/KHUBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về phối hợp tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt
động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2019; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 02/5/2019 của
UBND thành phố về việc tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2019; Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 13/5/2019
của UBND thành phố về việc tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết thiếu nhi 1/6; Kế hoạch số 180/KHUBND ngày 29/8/2019 về tổ chức tết trung thu cho thiếu niên nhi đồng năm 2019.
+ Công văn số 03/LĐTBXH ngày 03/01/2019 của phòng Lao động TB&XH về việc tăng cường công tác quản
lý, giáo dục phòng chống xâm hại, bạo lực trong trường học; Công văn số 260/UBND ngày 12/2/2019 của UBND
thành phố về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong
những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025; Công văn số 47/LĐTBXH ngày 20/2/2019 của
phòng Lao động TB&XH thành phố về việc rà soát đối tượng trẻ em có nhu cầu khám sàng lọc và phẫu thuật miễn
phí về tim bẩm sinh, di tật vận động, sứt môi hở hàm ếch; Công văn số 744/UBND ngày 29/3/2019 của UBND thành
phố về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Công văn số 1029/UBND ngày
6/5/2019 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Tháng hành động vì trẻ em và
các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2019 ; Công văn số 1447/CV-UBND ngày
11/6/2019 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ
em; Công văn số 1848/UBND ngày 26/7/2019 của UBND thành phố về việc kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp thực
hiện công tác BVCSTE; Công văn 2517/UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố về việc tăng cường thực hiện
công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố; Công văn 2526/UBND ngày 21/10/2019 của UBND
thành phố về việc hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2019;
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- Tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Uông Bí năm 2019 với với chủ đề “Trẻ
em với các vấn đề về trẻ em”, với sự tham gia của gần 300 trẻ em đại diện 11
trường THCS trên địa bàn thành phố tham gia. Qua Diễn đàn đã lựa chọn 03 đại
biểu trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019 tại thành phố Hạ Long.
- Huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn
ủng hộ Quỹ BTTE thành phố với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng. Trích quỹ Bảo trợ
trẻ em, ngân sách thành phố và vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa
bàn hỗ trợ 708 trẻ em có HCKK trên địa bàn nhân tháng hành động vì trẻ em, Tết
thiếu nhi, Tết Trung thu và khai giảng năm học mới với số tiền 578,9 triệu đồng.
- Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2019, tết Trung thu, các đoàn lãnh đạo
thành phố thăm tặng quà, Thường trực thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ thành
phố, các xã phường và các khu dân cư đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các
cháu thiếu nhi, học sinh trên địa bàn thành phố với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.
- Tổ chức 80 lớp dạy bơi miễn phí cho 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
(trong đó UBND các xã, phường xã hội hóa được 30 lớp; tỉnh hỗ trợ 5 lớp; ngân
sách thành phố hỗ trợ 45 lớp). Góp phần giảm tuyệt đối việc trẻ em bị đuối nước.
- Phối hợp tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh và khám mắt miễn phí cho 200
trẻ em và người lớn trên địa bàn thành phố. Tại buổi khám Tim có 03 trẻ em được
hướng dẫn để mổ tim miễn phí (Xã Thượng Yên Công 2 trẻ, phường Vàng Danh 01
trẻ), còn 5 trẻ em có biểu hiện tim bẩm sinh được đưa vào danh sách theo dõi; Tại
buổi khám mắt có 03 trẻ em phường Phương Đông được hướng dẫn để mổ mắt
miễn phí.
Phối hợp tổ chức khám mắt miễn phí cho gần 100 trẻ em và người lớn trên địa
bàn thành phố. Tại buổi khám có 03 trẻ em phường Phương Đông được hướng dẫn
để mổ mắt miễn phí.
- Hướng dẫn UBND các xã, phường đánh giá, công nhận xã phường phù hợp
với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/1/2019 của Thủ tướng Chính
phủ và tổng hợp điểm đánh giá của các xã, phường. Nhận định năm 2019 tiếp tục
duy trì 11/11 xã phường phù hợp với trẻ em.
7. Công tác Bình đẳng giới :
- Tham mưu Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố về chương trình công tác
năm 2019; Chương trình phối hợp số 01/CTPH-LĐTBXH-TTYT ngày 19/02/2019
của phòng Lao động TB&XH thành phố và Trung tâm Y tế thành phố về thúc đẩy
thực hiện Bình đẳng giới nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019;
Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 03/10/2019 của UBND thành phố về việc triển
khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm
2019; Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/10/2019 về việc Tổ chức chương trình
tọa đàm Bạo lực gia đình - Kỹ năng phòng ngừa và ứng phó; Kế hoạch 06/KHLĐTBXH ngày 22/04/2019 của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về việc
Triển khai thực hiện mô hình, hoạt động thực hiện Chương trình, mục tiêu Bình
đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới năm 2019
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 224 đại biểu là phó chủ tịch, cán bộ làm
công tác bình đẳng giới và công tác viên công tác xã hội 11 xã, phường kiến thức về
chính sách về công tác Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Phối
hợp với phòng Bình đẳng giới của Sở Lao động - TB&XH tỉnh; tập huấn công tác
bình đẳng giới cho đội ngũ giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục và cán bộ Lao động
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- TB&XH của thị xã Đông Triều, Quảng Yên và thành phố Uông Bí; tập huấn kỹ
năng tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý trong công tác phòng ngừa, ứng phó với nguy
cơ bạo lực giới cho phụ nữ và trẻ em gái cho 220 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán
bộ Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp xã, phường, Ban chủ nhiệm các CLB Bình đẳng
giới 11 xã, phường trên địa bàn thành phố
- Tổ chức Chương trình tọa đàm phòng chống bạo lực gia đình - Kỹ năng
phòng ngừa và ứng phó cho trên 370 đại biểu, nhằm nâng cao nhận thức, trách
nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn thành phố Uông Bí trong công tác phòng, chống bạo lực gia
đình, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình.
- Duy trì các hoạt động của Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng, tiếp
nhận 03 đối tượng tạm lánh, tư vấn cho 18 đối tượng bị bạo lực. Phối hợp với
UBND phường Phương Đông triển khai các hoạt động của mô hình ngăn ngừa giảm
thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới trong năm tuyên được 05 buổi tại 05 câu lạc
bộ tổng số 270 người tham gia; hỗ trợ tư vấn, tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh cho nạn
nhân bị bạo lực (tại trạm y tế phường). Đã giúp đỡ 02 nạn nhân và trực tiếp tư vấn
tâm lý 08 trường hợp là nạn nhân bị bạo lực gia đình.
8. Công tác chi trả
- Thực hiện chi trả cho 66.483 lượt đối tượng chính sách hưởng trợ cấp hàng
tháng, trợ cấp 1 lần... với tổng kinh phí chi trợ cấp 58.269 triệu đồng. (trong đó đối
tượng BTXH 41.400 đối tượng = 25.409 triệu đồng; NCC: 25.083 đối tượng =
32.860 triệu đồng).
- Thu hồi trợ cấp 9 đối tượng hưởng không đúng quy định đã có quyết định
thu hồi của các cấp với số tiên trên 300 triệu đồng, thu dẫn theo từng tháng.
9. Công tác Cải cách hành chính
- Từ 01/01/2019 đến 31/10/2019 tiếp tục giải quyết 04 hồ sơ tồn của năm
2018 chuyển sang, tiếp nhận mới tổng số 735 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, đã giải
quyết 706 hồ sơ (trong đó 645 hồ sơ đã được giải quyết trước hạn, 61 hồ sơ đúng
hạn, không có hồ sơ tồn quá hạn), 522 hồ sơ chuyển sang kỳ sau.
- Hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 và 4 thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội là 626 / 655
= 95.6%
- Chủ động cập nhật rà soát thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành
chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành.
- Triển khai thực hiện quyết định số 2535/QĐ - UBND ngày 25/6/2019 của
UBND tỉnh Quảng Ninh, số thủ tục thực hiện tiếp nhận, thẩm định phê duyệt thuộc
thẩm quyền giải quyết cuả UBND thành phố tại Trung tâm hành chính công 21/21 =
100%; hoàn thành xây dựng nội dung chi tiết đối với từng thủ tục hành chính,
TTHC thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội được sửa đổi, bổ sung theo quyết định
2535/UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh, thực hiện đơn giản hóa
thủ tục hành chính theo quyết định 1789/QĐ - LĐTBXH ngày 13/12/2018 của bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2019, Phòng Lao động TB&XH đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy,
HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể hóa triển khai thực hiện hoàn thành các
chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong năm số hộ nghèo giảm nhanh vượt chỉ tiêu tỉnh giao
(83/50 hộ); giải quyết việc làm, đào tạo nghề được triển khai hiệu quả, gần 1000 lao
động sau khi dừng hoạt động của các cơ sở sản xuất vôi được hỗ trợ có việc làm ổn
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định; các chế độ chính sách được triển khai đúng, đủ, kịp thời; công tác xã hội hóa
nhà ở cho đối tượng bảo trợ xã hội hoàn thành vượt kế hoạch của tỉnh; công tác bảo
vệ chăm sóc trẻ em được đặc biệt chú trọng, trong năm không để tình trạng đáng
tiếc về tai nạn thương tích xảy ra; nhiều hoạt động cụ thể thiết thực hướng tới các
đối tượng yếu thế của xã hội như Tủ đồ sẻ chia, Tọa đàm đối thoại giải quyết việc
làm cho trên 100 thanh niên lầm lỗi, Diễn đàn các kỹ năng phòng chống bạo lực gia
đình được triển khai sâu rộng, thiết thực và mang lại hiệu ứng tích cực trong toàn xã
hội, góp phần rất lớn đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Theo Nghị quyết HĐND Thành phố và Nghị quyết của Ban Chấp hành
Đảng bộ Thành phố
- Tạo việc làm mới cho 4.000 lao động.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%.
- Giảm tối đa số hộ nghèo theo chuẩn nghèo trung ương giai đoạn 2016-2020.
2. Chỉ tiêu hướng dẫn thuộc lĩnh vực công tác của ngành
- 100% thanh niên chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu giới thiệu việc làm,
được hỗ trợ kịp thời.
- Tuyển sinh dạy nghề cho 100% lao động nông thôn có đăng ký.
- 100% Người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân
dân cư nơi cư trú. 100% xã, phường làm tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh,
gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.
- 100% các đối tượng đủ điều kiện được trợ cấp xã hội thường xuyên.
- 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc. Duy trì 11/11
xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em và có điểm vui chơi dành
cho trẻ em.
- Duy trì: 11/11 xã, phường lành mạnh; 03 đội công tác xã hội tình nguyện
cấp xã về phòng chống tệ nạn xã hội; 01 câu lạc bộ quản lý sau cai nghiện ma túy;
01 mô hình phòng chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ người bán dâm ổn định cuộc sống;
01 mô hình thực hiện kết hợp các biện pháp can thiệp giảm hại về HIV/AIDS và hỗ
trợ sinh kế cho người bán dâm.
- Duy trì, phát huy hiệu quả mô hình địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng
đồng và Câu lạc bộ bình đẳng giới.
B. Nhiệm vụ chuyên môn triển khai thực hiện.
1. Công tác Lao động - Việc làm - Đào tạo nghề
- Năm 2020 triển khai công tác giải quyết việc làm cho khoảng 4.000 lượt lao
động trên địa bàn, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%.
- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện pháp luật lao động trong các doanh
nghiệp nhất là doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội; tổ chức điều tra cập nhật
thông tin về cung - cầu lao động năm 2020; Triển khai thực hiện chế độ tiền lương
mới trong các doanh nghiệp áp dụng năm 2020 do Chính phủ quy định; Hướng dẫn
và thẩm định hệ thống thang lương, bảng lương.
- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn về
pháp luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp tổ chức
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động,
người làm công tác nghiêm ngặt về an toàn lao động;
11

- Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, phường quản lý lao động giúp việc gia
đình theo Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2014; Thống kê báo cáo
tình hình tai nạn lao động đối với người lao động không theo hợp đồng lao động;
Tuyên truyền giới thiệu các doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động trên địa bàn
thành phố Uông Bí; Chương trình phố hợp xuất khẩu lao động, thực tập sinh đi làm
việc, học tập tại nước ngoài; tổ chức điều tra tai nạn lao động năm 2020.
- Phối hợp với UBND xã, phường, cơ sở dạy nghề tổ chức các lớp học nghề
cho lao động nông thôn trên địa bàn theo kế hoạch được UBND Tỉnh phê duyệt;
tuyên truyền thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo Quyết định số 344/2016/
QĐ-UBND ngày 02/02/2016; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của
Chính phủ.
2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa
bàn, duy trì 11/11 xã, phường lành mạnh không phát sinh tệ nạn xã hội; duy trì hoạt
động của các mô hình câu lạc bộ thí điểm trên địa bàn như Đội công tác xã hội tình
nguyện, câu lạc bộ sau cai...
- Tiếp tục triển khai công tác cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex cho 05
đối tượng cai nghiện tại phường Yên Thanh. Tổng kết, đánh giá có hiệu quả đề nghị
tỉnh nhân rộng mô hình.
- Phối hợp với Công an thành phố triển khai công tác cai nghiện ma túy trong
tháng cao điểm trấn áp tội phạm nhân dịp tết Nguyên Đám 2020 và triển khai các
hoạt động hưởng ứng tháng phòng, chống ma túy năm 2020.
- Phối hợp với các phòng và đơn vị liên quan tổ chức xét duyệt đưa đối tượng
đi chữa bệnh bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.
3. Chính sách người có công
- Triển khai kịp thời các chính sách đối với người có công, tham mưu UBND
thành phố rà soát nâng cao mức sống người có công trên địa bàn; tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2020;
4. Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo.
4.1. Công tác bảo trợ xã hội
- Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động chi trả qua hệ thống Bưu điện tại
một số xã, phường.
- Phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện rà soát hộ Bảo trợ xã hội trên
hệ thống phần mềm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cài đặt; rà soát các
đối tượng chưa được hưởng chính sách theo NQ 47
- Triển khai thực hiện Kế hoạch thu thập và cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ có người đang hưởng trợ cấp/TGXH hằng tháng tại cộng đồng; cập nhật
vào hệ thống thông tin quản lý giảm nghèo và trợ giúp xã hội (MIS Posasoft) theo
quy định. Thường xuyên rà soát quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; Tiếp tục
tuyên truyền và hướng dẫn cá nhân, đơn vị gửi hồ sơ theo quy định qua dịch vụ công
mức độ 3, 4 các thủ tục tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công thành phố.
4.2. Công tác giảm nghèo
Rà soát, phân tích nguyên nhân từng hộ nghèo, tham mưu UBND thành phố
xây dựng kế hoạch và phối hợp thành viên BCĐ giảm nghèo của thành phố giảm tối
đa số hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương giai đoạn 2016-2021; tiếp tục
thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình về giảm nghèo nhằm
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giảm dần khoảng cách về thu nhập, đời sống của người dân, đảm bảo giảm nghèo
bền vững trên địa bàn thành phố.
5. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em
Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ
trẻ em (đặc biệt là mô hình phòng chống tại nạn thương tích). Xây dựng môi trường
sống an toàn, thân thiện với trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; giảm tình trạng
trẻ em bị đuối nước; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, phát hiện xử lý
nghiêm minh các hành động bạo lực, xâm hại trẻ em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
được trợ giúp, chăm sóc thường xuyên (từ cộng đồng và nhà nước); giảm tỷ lệ trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; Hỗ trợ
các hoạt động cho trẻ em nhân dịp Tết nguyên đán, năm học mới, tết trung thu, 1/6...
6. Công tác bình đẳng giới
- Xây dựng chương trình phối hợp giữa Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội và Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố về thúc đẩy bình đẳng
giới nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020; Tổ chức Hội nghị
tuyên truyền các chế độ chính sách pháp luật liên quan đến công tác bình đẳng giới
cho cán bộ cộng tác viên thôn, khu. Tổ chức hội nghị truyền thông trực tiếp về bình
đẳng giới; phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho nhân dân các xã,
phường và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa
phương thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt câu
lạc bộ.
- Duy trì và nhân rộng các mô hình về bình đẳng giới; thực hiện thí điểm
lồng ghép nội dung về bình đẳng giới vào nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ tại
cấp xã, phường và trong trường học.
- Phối hợp với Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố tổ chức các
hoạt động nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2015- 2020.
7. Một số nhiệm vụ khác
- Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công
thành phố đảm bảo các hồ sơ giải quyết kịp thời và đúng hạn.
- Thường xuyên rà soát quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; Tiếp tục
tuyên truyền và hướng dẫn cá nhân, đơn vị gửi hồ sơ theo quy định qua dịch vụ công
mức độ 3, 4 các thủ tục tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công thành phố.
- Tiếp nhận và trả lời đơn của công dân đúng theo quy định.
Nơi nhận:
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- Sở Lao động - TB&XH tỉnh (B/cáo);
- Thành ủy Uông Bí (b/c);
- UBND Thành phố (B/cáo);
- Văn phòng HĐND&UBND thành phố;
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ;
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