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Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa
sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2017; đồng chí Lê Minh Tấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám
đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh.
Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giúp UBND thành phố
quản lý Nhà nước trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Sở được
HĐND, UBND thành phố giao 21 chương trình công tác, trong đó 6 tháng
đầu năm 2017 đã hoàn thành 07 chương trình, đã trình lãnh đạo thành phố
02 chương trình và 12 chương trình đang tiếp tục thực hiện từ nay đến
cuối năm, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết X của Đảng
bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.
Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2017:
Về lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, quan hệ lao động, bảo hiểm
thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động: đã giải quyết việc làm cho 151.215
lượt người đạt 54% kế hoạch năm, tạo việc làm mới 64.362 đạt 51,4% kế
hoạch năm, tổ chức 34 phiên sàn giao dịch việc làm, đưa 7.759 lao động đi
làm việc ở nước ngoài đạt 57,47% kế hoạch, giải quyết trợ cấp thất nghiệp
cho 55.134 lao động tăng 30,7% so với cùng kỳ. Cấp phép cho 5.635 lao
động là người nước ngoài làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải quyết
22 vụ tranh chấp lao động tập thể với 16.146 lao động tham gia. Sở đã
tham mưu trình UBND thành phố kế hoạch lần thứ nhất về tháng hành
động an toàn vệ sinh lao động năm 2017 và thành lập Hội đồng an toàn vệ
sinh lao động thành phố. Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh lao động
133/280 cuộc trên toàn thành phố.
Về công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực: Tiếp nhận
chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp giữa Sở Lao động
Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Tuyển sinh
203.257 học sinh, sinh viên (đạt 50,4% kế hoạch). Đào tạo nghề cho lao
động nông thôn 4.371 người, đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp 3.501
người. Số lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề là 58.929, đạt 31%
kế hoạch.
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Về chính sách ưu đãi người có công cách mạng: Công nhận mới 412 trường
hợp chính sách có công, tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà
mẹ Việt Nam anh hùng cho 55 mẹ, phối hợp quy tập được 11 hài cốt liệt
sỹ, trợ cấp cho 2.347 lượt học sinh sinh viên với số tiền 8,4 tỷ đồng, trợ cấp
1 lần đối với người thờ cúng liệt sỹ 2.568 hồ sơ, 71 trường hợp trợ cấp một
lần vì có thành tích tham gia kháng chiến; xây mới 86 căn, sửa chữa 24 căn
nhà tình nghĩa. Đã thẩm định và đề nghị đợt tiếp theo 26 hồ sơ truy tặng
danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đề nghị tặng 18
Huân chương độc lập.
Về chương trình giảm nghèo bền vững: qua điều tra khảo sát hộ nghèo
thành phố có 50.213 hộ chiếm 2,52%, hộ cận nghèo 46.529 hộ chiếm
2,33%. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo, cận nghèo
theo chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020. Thành phố có 3.283 tổ tự quản
giảm nghèo giúp cho các ban ngành, đoàn thể, địa phương trong việc trợ
giúp trực tiếp chăm lo hộ nghèo và thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội
cho người nghèo. Sở tham mưu UBND thành phố thành lập Trung tâm
giảm nghèo đa chiều thành phố bước đầu ổn định tổ chức và đi vào hoạt
động.
Về công tác bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới: Tổng số đối tượng bảo
trợ xã hội hiện nay Sở đang quản lý tập trung là 6.619 người, ngoài ra còn
có 58 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đang trực tiếp nuôi dưỡng 3.200
đối tượng. Thực hiện chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em
thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, phê duyệt dự án “trường học thân
thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương”, tiếp tục giám sát việc cấp thẻ
BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, tiếp nhận và chuyển gửi hồ sơ mổ tim miễn phí
cho trẻ em nghèo. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố giai đoạn
2017-2020.
Về công tác cai nghiện ma túy và phòng chống mại dâm: Sở đang quản lý
11.317 người cai nghiện bắt buộc, ngoài ra cai nghiên tại gia đình và cộng
đồng là 954 người; trình UBND thành phố quy định về công tác cai nghiện
mai túy và phòng chống mại dâm. Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành
kiểm tra và xác lập hành vi vi phạm hành chính đối với 92/120 cơ sở kinh
doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện tiểu để án 2 và 3 về
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chương trình phòng, chống mua bán người.
Về công tác thanh tra chuyên ngành, cải cách hành chính: thanh tra
chuyên ngành 385 cuộc (đạt 51,33%) và ban hành 263 kết luận thanh tra
với 1.344 kiến nghị, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện việc chấp hành các
quy định của pháp luật lao động. Tiếp nhận 118 đơn thư khiếu nại, tố cáo
và 68 đơn kỳ trước chuyển sang, đã giải quyết 59 đơn còn 64 đơn đang
trong quá trình giải quyết, chủ yếu khiếu nại tố cáo về thực hiện pháp luật
lao động, bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách và hộ nghèo. Công bố công
khai 68 thủ tục hành chính chuyên ngành và tiến hành tiếp nhận và trả kết
quả qua đường bưu chính cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện các
giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh
(PAPI).
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế như: Việc
thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao còn chậm, cụ thể: Trên các
lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn, số lao động đang làm việc
đã qua đào tạo còn thấp, tiến độ thanh, kiểm tra an toàn lao động vệ sinh
lao động, thanh tra hành chính còn chậm. Vẫn còn số ít hiện tượng vi phạm
quyền trẻ em như xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, bị tai nạn thương
tích dẫn tới tử vong. Số người nghiện ma túy tổng hợp tăng nhanh, người
nghiện có tiền án, tiền sự chiếm số lượng lớn nhưng chưa có phác đồ điều
trị hiệu quả.
Trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng uỷ và Ban Giám đốc Sở Lao động
Thương binh và Xã hội thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở
và 24 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện thực hiện tốt
các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 05 chỉ tiêu do HĐND
và UBND thành phố giao và 29 chỉ tiêu kế hoạch của Sở.
Hai là, triển khai thực hiện đề án quan hệ lao động 2017; thu thập thông
tin thị trường lao động, nắm chắc cung – cầu lao động trên địa bàn để
phục vụ cho công tác dự báo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành
phố; kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị, thực hiện cấp phép lao động qua
mạng điện tử.
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Ba là, triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”. Thực hiện kiểm định chất lượng
cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, tư vấn đào tạo nghề, tư vấn
việc làm cho cán bộ chuyên trách về đào tạo nghề.
Bốn là, hoàn thành kế hoạch giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người có
công cách mạng; kỷ niệm, tri ân người và gia đình có công cách mạng
nhân dịp 70 năm ngày thương binh liệt sỹ. Đẩy nhanh tiến độ quy tập hài
cốt liệt sỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Năm là, đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, phấn đấu cuối năm
2017 tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống còn khoảng 1,2%.
Sáu là, tiếp tục kéo giảm các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy; trình
UBND thành phố điều chỉnh chế độ chính sách hỗ trợ người nghiện ma túy
và công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai
nghiện.
Bảy là, tập trung triển khai công tác thanh tra hành chính, thanh tra
chuyên ngành các lĩnh vực lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi người có công… bảo đảm đạt chỉ
tiêu kế hoạch đề ra.
ThS. Phạm Đình Lương
Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: số 463 đường Nơ Trang Long phường 13 quận Bình Thạnh
thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT 0972627255, Email: luong@dolisa.org

Tài liệu tham khảo:
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Báo cáo số 115-BC/ĐUS ngày 18/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở
Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
Chia sẻ nội dung này
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