Danh hiu C thi ua xut sc ca UBND Tnh, bng khen ca Th tng Chính ph và nhiu phn thng cao quý
khác mà tp th ngành Lao ng, Thng binh và Xã hi th xã Hng Lnh t c trong nhng nm qua có s óng
góp rt ln ca các phòng, ngành, n v, y ban MTTQ và các oàn th t Th n c s. iu ó c th hin trong tng
phong trào, tng cuc vn ng, tng ni dung hot ng ca ngành L,TB&XH phát ng.

T chc l k nim 70 nm ngày Thng binh lit s
Công tác phi hp i vi ngành L,TB&XH, không ch to nên phong trào mà còn làm cho sc lan ta nhanh
chóng, phát trin sâu rng trong Nhân dân, thu hút s quan tâm ca ông o các tng lp Nhân dân, thc hin
tt chính sách xã hi và chính sách i vi ngi có công. Xác nh rõ iu ó, trong nhng nm qua, ngành
L,TB&XH ã t chc nhiu chng trình phi hp, tuyên truyn, ph bin và thc hin các ch trng ca ng, chính
sách pháp lut ca nhà nc, chính sách xã hi và các ch i vi ngi có công ti các tng lp nhân dân, to dng
nim tin, phn khi ca nhân dân i vi ng, Nhà nc và xã hi. Nhiu mt hot ng mang li hiu qu thit thc, tr thành
in hình trong tnh.
Mt là, v công tác ngi có công: Phát huy li th ca Mt trn T quc và oàn th các cp, là lc lng có uy tín, gn
dân, sát dân, nm c tâm t, nguyn vng ca nhân dân; cng là lc lng am hiu v ch trng, chính sách, pháp
lut, vng vàng trong thc tin, c nhân dân tín nhim, cán b MTTQ và các oàn th ã m nhim vic tuyên
truyn các ch trng, chính sách ca ng, ca Th xã và ca ngành L,TB&XH n ngi dân. ng thi, thông qua ó
tìm hiu, thu thp ý kin ca các i tng hng th chính sách, kp thi phn nh vi Th xã và ngành gii quyt tha
áng, úng ngi, úng vic cho các i tng. Mt s ni dung hot ng ca ngành L,TB&XH tr thành công vic thng
xuyên và không th thiu ca h thng MTTQ và oàn th các cp, nh: Công tác chm sóc ngha trang lit s,
an táng hài ct lit s; iu dng ngi có công; mua, óng bo him y t min phí; tham gia phong trào xóa ói
gim nghèo… Nh ó, Ngha trang lit s Th xã và ài tng nim các phng xã c nâng cp, tu sa và trông coi
thng xuyên, bo m cho vic thm ving thun li ca nhân dân. Hàng nm, 100% s i tng ngi có công u c hng
chính sách y , nhng i tng nng u c iu dng tp trung ti các trung tâm hoc iu dng ti cng ng. Công tác
tuyên truyn vn ng gia ình ngi có công n lc vt khó, vn lên XGN cng c y ban MTTQ Th xã và các t
chc thành viên phi hp cht ch, có hiu qu. n nay, 100% gia ình ngi có công trên a bàn Th xã u có mc
sng cao hn hoc bng mc sng trung bình ca a bàn ni c trú.

Lãnh o cp y, chính quyn th xã và phòng LTBXH trao tin h tr làm nhà cho ngi có công ti phng c
Thun và...
i ôi vi vic t chc thc hin y các ch chính sách ca Nhà nc i vi ngi có công, ngành L,TB&XH còn phi hp
vi U ban MTTQ và các oàn th ch ng xut vi tnh, Th xã tng bc thc hin xã hi hoá công tác "n n áp
ngha" nhm nâng cao i sng vt cht, tinh thn cho các gia ình chính sách. Phong trào xây dng nhà tình
ngha vi phng châm Nhà nc, nhân dân và gia ình cùng làm c y mnh. Cán b MTTQ và các oàn th ã i
n tng t dân ph, thôn, cm dân c, tng gia ình ng viên, tuyên truyn ch trng "n n áp ngha" ca ng và Nhà
nc, ng thi cng giúp h thy c trách nhim xã hi ca công dân i vi vic xã hi hóa công tác "n n áp ngha" vi
nhng ngi có công. MTTQ tr thành t chc có vai trò quan trng trong vic kêu gi ng h Qu "n n áp ngha",
các oàn th chính tr xã hi óng vai trò nòng ct trong vic t chc lc lng m nhn các công trình, phn vic, ….
H tr hàng vn ngày công lao ng giúp các h làm nhà. Nm 2017, Qu "n n áp ngha" ca Th xã ã h tr xây
nhà tình ngha cho 144 gia ình ngi có công, vi kinh phí h tr là trên 4,5 t ng.
Hàng nm, trong các dp l, tt, ngày Thng binh – Lit s (27/7) ngành L,TB&XH phi hp vi U ban MTTQ,
các oàn th tham mu cho Th xã t chc thm hi, tng quà cho các gia ình chính sách ngi có công, ng
viên kp thi các i tng th hin o lý ung nc nh ngun ca dân tc ta, tr thành công vic thng xuyên, thit thc.
Hai là, công tác bo tr xã hi: Bng s n lc ca các cp, các ngành, công tác giúp các i tng ri ro, "yu th"
trong xã hi c thc hin ngày càng tt hn. Ngoài s h tr ca Nhà nc, MTTQ và các oàn th phi hp vi ngành
L,TB&XH kêu gi, quyên góp ng h ca các t chc, cá nhân, các doanh nghip óng trên a bàn giúp các
i tng yu th xã hi gim bt khó khn hn trong cuc sng. Nht là khi có thiên tai, ho hon xy ra, ngành
L,TB&XH ã phi hp vi U ban MTTQ, các oàn th cùng UBND các phng, xã kp thi n thm hi, tng quà,
kêu gi quyên góp h tr các gia ình, các cá nhân, ngi b nn; ng thi, ch o Phòng L,TB&XH phi hp vi U
ban MTTQ, các oàn th thc hin y vic h tr các chính sách xã hi cho ngi yu th, ngi cao tui; trin khai kp
thi các chính sách khác nh h tr ngi nghèo ón tt, cu ói cho h nghèo trong dp giáp ht, h tr tin in cho h
nghèo… mi chính sách u thc hin nghiêm túc, y và kp thi, úng quy nh ca Nhà nc và ca tnh.

.... xã Thun Lc
Ba là, công tác xoá ói gim nghèo: Vi chc nng là c quan Thng trc Chng trình gim nghèo ca Th xã,
Phòng L,TB&XH phi hp cht ch vi các cp, các ngành và y ban MTTQ, các oàn th ch o trin khai thc
hin tt các chính sách h tr h nghèo, nh h tr h nghèo v nhà theo Quyt nh 67, 167 ca Th tng Chính
ph, h tr sn xut, h tr y t, giáo dc và tín dng u ãi…. MTTQ và các oàn th óng vai trò tích cc, vn ng các
t chc, cá nhân ng h thêm kinh phí h tr cho các h nghèo làm nhà. Trong nm qua, toàn Th xã ã làm
nhà cho 13 h nghèo, giúp các h nghèo có nhà n nh, yên tâm lao ng sn xut, to thu nhp, vn lên
thoát nghèo bn vng.
Nh hot ng nhit tình, tâm huyt ca MTTQ và các t chc thành viên, ã tuyên truyn vn ng gia ình, anh
em, dòng h, nhân dân ti các thôn, TDP giúp nhau bng ngày công, vt liu xây dng nhà cho các gia
ình khó khn.
Bn là, công tác phòng chng t nn xã hi: Ngành L,TB&XH ã phi hp vi ngành Công an, Y t, U ban
MTTQ và các oàn th xây dng k hoch liên ngành xây dng xã, phng lành mnh không có t nn ma tuý,
mi dâm; K hoch cai nghin và qun lý h tr ngi sau cai nghin tái hoà nhp cng ng". ng thi, thng xuyên
phi hp làm tt công tác tuyên truyn, vn ng; công tác kim tra các xã, phng trng im v t nn xã hi và xã,
phng xây dng im lành mnh không có t nn xã hi. Phi hp tin hành rà soát, phân loi, lp danh sách (h s)
i tng nghin hút ti các xã, phng có k hoch cai nghin và h tr sau cai nghin phù hp vi các i tng; qun lý
ngi nghin sau cai nghin tái hoà nhp cng ng. Hàng nm trên toàn Th xã ã cai nghin cho hang chc ngi
và tip tc duy trì, xây dng mi các xã, phng lành mnh không có t nn xã hi.
Nm là, công tác ào to ngh, gii quyt vic làm: Ngay sau khi Th tng Chính ph ban hành quyt nh 1956,
ngành L,TB&XH ã t chc iu tra, kho sát nhu cu hc ngh ca lao ng nông thôn; xây dng án ào to ngh;
tham mu, xut b trí kinh phí hàng nm cho công tác dy ngh. Phòng L,TB&XH ã ch trì, phi hp vi các
ngành, oàn th, a phng y mnh tuyên truyn nâng cao nhn thc ca ngi lao ng, vn ng nông dân tham gia
hc ngh. Phi hp vi Phòng Kinh t, Hi Nông dân, Hi Liên hip ph n tnh, oàn Thanh niên và các phng, xã

trin khai Chng trình dy ngh cho lao ng nông thôn, thng xuyên quan tâm n công tác t vn, gii thiu vic
làm cho ngi lao ng. Nhìn chung công tác ào to ngh ã áp ng c bn nhu cu hc ngh ca ngi lao ng và
góp phn gii quyt mt phn lao ng có vic làm, có thu nhp, nâng cao i sng; áp ng phn ln nhu cu cho các
doanh nghip khi tuyn lao ng…. tng bc chuyn dch lao ng nông thôn sang các ngành kinh t công
nghip và dch v
Sáu là, công tác chm sóc, giáo dc và bo v tr em: Mt trn T quc Vit Nam và các oàn th nhân dân nh:
oàn Thanh niên, Hi Ph n, Hi Nông dân… tham gia tích cc trong hot ng tuyên truyn giáo dc Lut Tr
em, Công c Liên hip quc v quyn tr em. c bit, mng li cán b Hi Ph n, oàn Thanh niên các cp ã tham
gia tích cc vào vic giáo dc tr em cá bit ti thôn, t dân ph; nhiu thành viên ca các oàn th tham gia làm
tuyên truyn viên xã/phng và cng tác viên thôn, TDP cho các chng trình, d án bo v, chm sóc tr em
nh: án giáo dc 5 triu bà m nuôi, dy con tt; chng trình phòng chng suy dinh dng tr em di 5 tui, vn ng
nuôi con bng sa m, phòng chng tai nn thng tích tr em…; tham gia vào t hoà gii làm gim s tan v ca
nhiu gia ình, phòng nga s thit thòi có th xy ra i vi tr em, ngn chn các nguy c tr em b nhà i lang
thang hoc sa vào các t nn xã hi khác.
By là, thc hin pháp lut lao ng, lut BHXH, BHYT, Lut Công oàn: Hàng nm, Liên oàn Lao ng, phòng
Lao ng TBXH, Bo him xã hi ký kt và trin khai thc hin có hiu qu chng trình phi hp liên ngành. Phòng
Lao ng, Thng binh và Xã hi ch trì phi hp t chc tuyên truyn trong vic thc hin ch , chính sách ca ch s
dng lao ng cho ngi lao ng, nâng cao s hiu bit pháp lut lao ng, Lut BHXH, Lut Công oàn, Lut Vic
làm, Lut ATVSL. Phi hp t chc i thoi vi các doanh nghip nghe phn ánh tình hình thc hin pháp lut v
lao ng, BHXH, công oàn; nhng khó khn, vng mc liên quan n vic thc hin ch chính sách. Tham mu
UBND Th xã thành lp các oàn kim tra liên ngành vic thc hin ch lao ng, tin lng, BHXH, BHYT,
BHTN, an toàn lao ng, quy ch dân ch c s trong doanh nghip. Ba ngành y mnh công tác tuyên
truyn, vn ng, kim tra, thanh tra các c quan, doanh nghip có du hiu vi phm pháp lut v BHXH, BHYT,
BHTN nhm góp phn phát trin i tng tham gia và gim n ng BHXH, m bo ti a quyn li ca ngi lao ng.
tip tc làm tt công tác phi hp, thc hin chính sách xã hi và chính sách ngi có công vi cách mng có hiu
qu thit thc hn trong nhng nm ti, nhiu ni dung, nhim v ã c ngành L,TB&XH và các phòng, ngành,
oàn th tho lun và ký kt; ng thi s tip tc tho lun, bàn bc tng cng hn na các ni dung công tác phù hp vi
thc tin ca Th xã. Trong ó, chú trng công tác tuyên truyn, kêu gi, vn ng ng h Qu n n áp ngha, Qu vì
ngi nghèo; thc hin tt công tác chm sóc sc khe, i sng cho các i tng ngi có công trên a bàn; phi hp ch
o iu tra, rà soát thc hin chính sách ngi có công vi cách mng; phi hp vi các ngành thc hin tt phong
trào xây dng i sng vn hóa ti khu dân c, nht là công tác xây dng xã, phng lành mnh không có t nn
ma túy, mi dâm; phi hp làm tt công tác nhà cho h nghèo; công tác bo tr xã hi, cu tr xã hi và mt s
nhim v khác, góp phn thc hin thng li nhim v phát trin kinh t - xã hi, m bo quc phòng, an ninh trên a
bàn Th xã./.
Mai Vn Danh – Trng phòng Lao ng Thng binh và Xã hi

