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KẾ HOẠCH 

“V/v giao chỉ tiêu công tác Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023” 

 

Căn cứ Thông báo số 53/TB – UBND của UBND huyện Sông Hinh ngày 08 

tháng 3 năm 2023 về việc giao chỉ tiêu công tác Lao động – thương binh và xã hội 

năm 2023. 

Để triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên chỉ đạo. UBND xã Ealy xây 

dựng kế hoạch giao chỉ tiêu công tác Lao động – TBXH tại xã trong năm 2023 như 

sau: 

I – Mục đích, yêu cầu : 

Định hướng đúng ngành nghề cần học phù hợp với tính chất công việc cũng 

như trình độ của mỗi bản thân, tạo công ăn việc làm, có thu nhập ổn định cho mỗi 

người dân gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

góp phần phát triển kinh tế theo định hướng CNH-HĐH của đất nước. 

Phối hợp các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức tập 

trung huy động đóng góp xây dựng các nguồn quỹ đảm bảo hỗ trợ trong công tác 

thực hiện an sinh xã hội tại địa phương. 

Tập trung phát triển đào tạo nghề cho lực lượng lao động có nhu cầu, đào tạo 

nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề lực lượng lao đọng trong tương lai, 

thực hiện các chính sách công bằng xã hội về cơ hội nghề nghiệp và việc làm cho 

mọi đối tượng lao động. 

II – Triển khai và thực hiện kế hoạch: 

1. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 

Tiến hành nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tìm hiểu cụ thể, nắm bắt tâm tư 

nguyện vọng của nhân dân lao động về các ngành nghề phù hợp với tính chất và 

tình hình phát triển của xã nhà. Từ đó, mở các lớp học theo nhu cầu đại đa số của 

người lao động với chỉ tiêu dạy nghề phi nông nghiệp là 25 học viên nghề điện dân 

dụng. 

2. Lĩnh vực người có công: 

Kiểm tra, rà soát đối tượng chính sách có tâm tư nguyện vọng xin sửa chữa nhà 

ở để kịp thời kiến nghị cấp trên xem xét tiếp tục hỗ trợ theo quy định. 

Phối hợp MTTQVN xã vận động toàn thể nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các 

công ty, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể ra sức hỗ trợ xây dựng quỹ đền ơn 

đáp nghĩa. 

Thực hiện tốt công tác chính sách người có công. 



3. Công tác giảm nghèo; bảo trợ xã hội, không có tệ nạn mại dâm. 

Trong năm, phấn đấu giữ vững hộ nghèo, cận nghèo dưới 5% theo tiêu chí 

nông thôn mới, phấn đấu 18 hộ thoát nghèo và 200 hộ cận nghèo: 

Tân Yên: 3 hộ nghèo, cận nghèo: 64 hộ  

Tân Sơn: 4 hộ nghèo, cận nghèo: 44 hộ 

Tân Lập: 2 hộ nghèo, cận nghèo: 23 hộ 

Buôn Zô: 7 hộ nghèo, cận nghèo: 38 hộ 

Thôn 2/4: 2 hộ nghèo, cận nghèo: 25 hộ 

Tân Bình: 6 hộ cận nghèo. 

Tuyên truyền, vận động toàn dân ra sức xây dựng xã lành mạnh không có tệ 

nạn ma túy mại dâm. 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. 

Phối hợp với hội người cao tuổi xã tiến hành lập danh sách đề nghị hưởng trợ 

cấp xã hội cho các cụ tròn 80 tuổi trở lên, tổ chức mừng thọ cho các cụ đúng tuổi 

theo quy định. 

Tiến hành khảo sát các đối tượng tàn tật, đơn thân nuôi con, trẻ em mồ côi, 

cao tuổi cô đơn… hướng dẫn người dân làm hồ sơ, thủ tục đề nghị xin hưởng trợ 

cấp xã hội. 

Thực hiện xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo trong năm theo chỉ tiêu Huyện đề ra. 

4. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. 

Phối hợp với các trường, mỗi cá nhân trong cộng đồng tiếp tục hưởng ứng 

các chương trình, chính sách có liên quan đến quyền lợi cũng như trách nhiệm, 

nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em, ưu tiên cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo có tinh thần hiếu học, có ý chí, nghị lực vươn lên 

trong cuộc sống…. 

Giao cho các cộng tác viên trẻ em tại thôn, buôn phổ biến tuyên truyền sâu 

rộng cho bà con về quyền lợi đăng ký mua thẻ BHYT Cho trẻ em dưới 06 tuổi. 

Đồng thời tiến hành rà soát đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Trẻ có nguy 

cơ bỏ học, nguy cơ vi phạm pháp luật, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có cha mẹ 

thường xuyên đi làm ăn xa, trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ…). Giảm tỷ suất trẻ em 

bị tai nạn thương tích, đuối nước và trẻ em bị xâm hại… 

Tham mưu UBND xây dựng kế hoạch tổ chức nhân ngày Tết thiếu nhi, trung 

thu cho các cháu. 

Tiếp tục duy trì và phát huy mô hình xã phù hợp trẻ em, mô hình phòng 

chống tai nạn thương tích ở trẻ em. 

Xây dựng mô hình nhà tạm lánh cộng đồng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

giới. 

5. Bảo hiểm xã hội, việc làm: 

Nhằm thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách 

BHXH; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới 

mục tiêu BHXH toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử 

dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động, phát triển 



người tham gia BHXH tự nguyện, UBND xã Ea Ly giao chỉ tiêu phát triển người 

tham gia BHXH, năm 2023 cho các thôn, buôn như sau: 

- Tân Yên: 140 người. 

- Tân Sơn: 90 người. 

- Tân Lập: 82 người. 

- Buôn Zô: 86 người. 

- Thôn 2/4: 105 người. 

- Tân Bình: 40 người. 

Khuyến khích, vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động với chỉ tiêu 

4 lao động. Và số người có việc làm tăng thêm là 30 người. 

Giao ban nhân dân các thôn, buôn tổ chức vận động, thực hiện “V/v giao chỉ 

tiêu công tác Lao động – TBXH tại xã Ealy năm 2023”. 

Trên đây là kế hoạch giao chỉ tiêu công tác Lao động – TBXH tại xã Ealy 

năm 2023, yêu cầu BND các thôn, buôn nghiêm túc tổ chức thực hiện. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện: B/C; 

- Đảng ủy xã, HĐND xã: B/C; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- BND các thôn, buôn: thực hiện; 

- Lưu. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

                                                                                     Huỳnh Văn Hùng 
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