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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 8/2021 

1. Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội 

Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; hướng 

dẫn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân thường trực; triển khai 

thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; tư vấn, hướng dẫn việc thực hiện chế 

độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động cho 150 lượt người lao động và 

doanh nghiệp. 

2. Việc làm – An toàn lao động 

Dự thảo Kế hoạch đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; dự thảo Kế hoạch 

đón công dân của tỉnh Sóc Trăng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ Thành phố Hồ 

Chí Minh và tỉnh Bình Dương về địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và 

trật tự của Liên hợp quốc 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo Chuyên đề “Quan điểm, 

mục tiêu, định hướng và các giải pháp phát triển kinh tế biển vùng đồng bằng sông 

Cửu Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; báo cáo kết quả tự kiểm tra của 

doanh nghiệp về tình hình chấp hành quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2021. 

Tư vấn việc làm trong nước, ngoài nước cho 25 lượt người lao động; tiếp nhận 

và giải quyết 855 hồ sơ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; cấp mới 37 giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các công ty trên địa bàn tỉnh. 

3. Giáo dục nghề nghiệp 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 24/02/2021 của 

UBND tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tỉnh Sóc Trăng; hoàn chỉnh 

dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2016 - 2020 và 

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; dự thảo Đề án phát triển 

Trường cao đẳng Nghề chất lượng cao đến năm 2025, trình Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh.  
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Tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 135/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tỉnh Sóc Trăng, trình UBND tỉnh; 

dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2021 – 2025 và năm 2022 tỉnh Sóc Trăng, gửi các đơn vị có liên quan đóng góp ý 

kiến; dự thảo Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp giai đoạn 2021-2025 gửi các sở, ngành và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng 

góp ý kiến. 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của 

Bộ Chính trị khóa X về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi, củng cố 

kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau 

THCS và xóa mù chữ cho người lớn; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 

05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một 

số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 

chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để 

duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Lũy kế đến tháng 8/2021, tổng số tuyển sinh, đào tạo được 7.542 người (đạt tỷ 

lệ 58,02% so với kế hoạch năm). Trong đó, trình độ sơ cấp là 4.525, dưới 3 tháng là 

1.614 người, đào tạo nghề thường xuyên là 1.392 người. 

Tổng số tốt nghiệp được 4.015 người, trong đó trình độ cao đẳng là 115 người, 

trung cấp là 95 người, sơ cấp là 2.011 người, dưới 3 tháng là 402 người, đào tạo nghề 

thường xuyên là 1.392 người.  

4. Chính sách Người có công 

Tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết chế độ chính sách cho 62 hồ sơ mai táng phí 

thuộc đối tượng chính sách người có công; đề xuất ý kiến về việc miễn, giảm tiền sử 

dụng đất đối với người có công với cách mạng theo Công văn số 3311/STC-GCS ngày 

07/8/2021 của Sở Tài chính; ban hành văn bản đề nghị UBND huyện đính chính 01 

trường hợp người hưởng chính sách như thương binh bị sai thông tin. 

5. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới 

Xây dựng đề cương Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gửi các cơ quan 

có liên quan đóng góp ý kiến; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 

121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, trình UBND 

tỉnh; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao 

động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh; dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống 

tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 xin ý kiến các đơn vị có liên quan. 
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 Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ 03 trường hợp trẻ em đuối nước; tổ chức thực 

hiện các hoạt động dự án Phòng, chống đuối nước trẻ em tại huyện Thạnh Trị và thị 

xã Vĩnh Châu.  

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu 

năm 2021 gửi Vụ bình đẳng giới; báo cáo thu thập thông tin về các cơ sở/dịch vụ công 

trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Báo cáo số thanh 

niên được trang bị kiến thức về kỹ năng sống, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 

giới. 

6. Công tác xã hội (thuộc ngành quản lý) 

6.1. Giảm nghèo 

Tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chính sách 

giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2021; dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Sóc Trăng gửi Sở Nội vụ 

thẩm định trình UBND tỉnh; có văn bản hướng dẫn Phòng LĐ-TB&XH các huyện 

tham gia lớp tập huấn trực tuyến hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025, do Văn phòng quốc 

gia về giảm nghèo tổ chức. 

6.2. Bảo trợ xã hội 

Dự thảo Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021, trình 

Uỷ ban nhân dân tỉnh; báo cáo kinh phí chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội theo Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP, Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật 06 tháng đầu năm 

2021 gửi Sở Tài chính; triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

24/6/2021của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; hướng dẫn các Cơ sở bảo trợ xã hội và Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn thực hiện chính sách 

trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

Trung tâm Bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng chăm sóc 102 đối tượng (gồm 24 trẻ 

em mồ côi, bị bỏ rơi, 19 người cao tuổi cô đơn và 59 người khuyết tật). Đang nuôi 

dưỡng 03 trường hợp tiếp nhận khẩn cấp là đối tượng lang thang. 

6.3. Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

người - 30/7” năm 2021; phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các 

huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách người sau cai nghiện ma túy, người bán 

dâm hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn để xem xét hỗ trợ kinh phí tìm việc làm năm 

2021. 

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đang quản lý, giáo dục 421 đối tượng, trong đó: 

chấp hành quyết định là 393 đối tượng; cai nghiện ma túy tự nguyện theo Đề án số 06 

là 10 đối tượng; tự nguyện có thu phí 01 đối tượng; đối tượng ma túy không nơi cư 

trú là 15 đối tượng; theo Quyết định số 08/QĐ-UBND là 02 đối tượng.  
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7. Công tác Thanh tra, tài chính, cải cách hành chính 

Báo cáo đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực 

hành kinh doanh có trách nhiệm; báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 

06 tháng đầu năm 2021; báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 

30/8/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương  Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp 

chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, toàn 

tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho các nhóm đối tượng như sau: 

Thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp cho 1.085 đơn vị, với tổng số lao động: 36.623 người, số tiền giảm 898.978.326 

đồng (số tiền tạm tính giảm đến tháng 6/2022 là: 10.732.282.409 đồng). 

Phát vay cho 01 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 28 lao động, kinh 

phí thực hiện 96,04 triệu đồng. 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ, với 38.858 người lao động tự do (trong 

đó có 6.554 người bán lẻ vé số), kinh phí thực hiện: 58.287.000.000 đồng (Năm mươi 

tám tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu đồng). Tính đến ngày 15/8/2021, có 37.595 người 

lao động đủ điều kiện, đã được nhận hỗ trợ, với kinh phí thực hiện 56.392.500.000 

đồng. 

Hỗ trợ cho 31 viên chức hoạt động nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, kinh phí thực 

hiện 115.010.000 đồng; hỗ trợ cho 03 người lao động là hướng dẫn viên du lịch, kinh 

phí thực hiện 11.130.000 đồng. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2021 

1. Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội 

Tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19.  

Tiếp tục thẩm định nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của 

các doanh nghiệp; tư vấn, hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, hợp đồng lao động cho người lao động và doanh nghiệp. 

2. Việc làm – An toàn lao động 

Thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các tổ 

chức, doanh nghiệp qua mạng điện tử; tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định máy móc, 

thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động của các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh; tổ chức lớp huấn luyện mẫu về an toàn – vệ sinh lao động cho người 

lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn – vệ sinh lao động tại các làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác từ nguồn 

ngân sách địa phương. 
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Tiếp tục tổ chức tư vấn việc làm trong nước, ngoài nước cho người lao động; 

giới thiệu và cung ứng lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh; hướng dẫn lao động 

có nhu cầu đăng ký tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; giới 

thiệu cung ứng lao động dự tuyển các thị trường lao động nước ngoài; tổ chức các 

phiên giao dịch việc làm; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp 

theo quy định. 

3. Giáo dục nghề nghiệp  

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 24/02/2021 của 

UBND tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tỉnh Sóc Trăng; hoàn chỉnh 

dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2021 – 2025 và năm 2022 tỉnh Sóc Trăng Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề 

nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử 

trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, trình UBND tỉnh. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực 

hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Thẩm định hồ sơ, Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy 

trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ của các doanh nghiệp; hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn tỉnh; theo dõi, giám sát công tác tư vấn tuyển sinh, đào tạo nghề trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Nghề Sóc 

Trăng tổ chức Hội thi tay nghề cấp tỉnh năm 2021; xây dựng Kế hoạch phối hợp với 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lớp nghiệp vụ sư phạm cho đội 

ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Tiếp tục thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình 

độ sơ cấp và dưới 3 tháng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; theo 

dõi, giám sát công tác tuyển sinh, đào tạo nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

4. Chính sách Người có công 

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thủ tục đề nghị xác nhận người có công, thương 

binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng của các huyện, thị xã, thành phố; thẩm định hồ sơ và 

lập danh sách giới thiệu Hội đồng Giám định y khoa tỉnh khám xác định tỷ lệ đối với 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; ra quyết định trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ và quyết định trợ cấp cho các đối tượng được tặng Bằng khen có thành 

tích tham gia kháng chiến đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần.  

5. Công tác Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới 
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Tổng hợp ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy 

định chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng; hoàn chỉnh Dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, 

chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, trình UBND tỉnh; tổng hợp 

danh sách và tổ chức tặng quà Trung thu cho trẻ em tại các huyện, thị xã, thành phố.  

Xây dựng Kế hoạch và Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì 

bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12/2021 khi 

có văn bản hướng dẫn của Trung ương; Tiếp tục thẩm định Tiêu chí 18.6 “Có ít nhất 

1 nữ lãnh đạo ở xã” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2026 theo đề nghị của huyện. 

6. Công tác xã hội (thuộc ngành quản lý) 

6.1. Giảm nghèo 

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều áp 

dụng cho giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách giảm 

nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2021; tiếp tục thẩm định hồ 

sơ, xét công nhận các xã đạt tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí số 11) trên địa bàn tỉnh. 

6.2. Bảo trợ xã hội 

Tổng hợp ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn, mức trợ 

giúp xã hội, đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; thực hiện các hoạt động 

tuyên truyền về Tháng hành động người cao tuổi (01/10); lập danh sách và tổ chức 

thăm hỏi, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo 

trợ xã hội. 

 6.3. Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, 

mại dâm và phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh; lập kế hoạch khảo sát, 

thống kê, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

phục vụ công tác kiểm tra của Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; xây dựng kế hoạch 

hỗ trợ kinh phí xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh không phát sinh tệ nạn ma 

túy, mại dâm và kinh phí duy trì điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy 

tại cộng đồng quý 4/2021; duy trì các hoạt động các tổ hỗ trợ quyền của người lao 

động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm đã thành lập; tiếp nhận, quản lý, giáo 

dục tốt các đối tượng cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện tự nguyện và đảm bảo an 

ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy. 

7. Công tác Thanh tra, tài chính, cải cách hành chính 

Phân công Thanh tra viên tiếp công dân theo quy định; xem xét, xử lý, giải 

quyết các đơn, thư phát sinh thuộc thẩm quyền; theo dõi tình hình thực hiện quy định 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở và các đơn vị thuộc Sở.  
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Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các lĩnh vực thuộc ngành quản lý; thực 

hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; pháp chế theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH (Vụ KH-TC, VP Bộ, VPTT  

   phía Nam, Tổng cục Dạy nghề, Phòng TT-TĐ); 

- VP.TU; HĐND; UBND tỉnh; 

- Sở KH-ĐT; Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND & Phòng LĐ-TB&XH huyện, TX, TP;  

- BGĐ Sở, các phòng và đơn vị trực thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Mã Chí Thanh 
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