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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác Lao động - Thương binh và Xã hội
9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
Thực hiện văn bản số 2430/UBND-TH ngày 27/8/2020 của UBND thành
phố về việc báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2020, phòng Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể như sau:
I. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác 9 tháng đầu năm 2020
1. Thực hiện chính sách người có công
Tham mưu UBND thành phố thực hiện quản lý, chi trả cho 2.456 đối tượng
là người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng; tiếp tục hướng
dẫn hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách đối với người có công, thân nhân
người có công; hướng dẫn giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ xây
dựng, sữa chữa nhà cho người có công; quản lý đối tượng chuyển đến, chuyển đi;
giải quyết 69 hồ sơ mai táng phí cho đối tượng người có công và thân nhân của
họ, 34 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ; lập danh sánh 1.049 người có công nhận chế độ điều
dưỡng tại nhà năm 2020; hoàn thiện 32 hồ sơ giải quyết chế độ theo Quyết định
số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối
tượng tham gia truy quét FULRO trước đây trên địa bàn (không có giấy tờ gốc).
Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 1985/KH-UBND ngày
16/7/2020 về Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2020), tiến hành thăm hỏi, tặng quà 100 gia đình chính sách người có công
với tổng giá trị 120.000.000 đồng; lập danh sách 1.624 người có công và thân
nhân nhận quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với
tổng số tiền 330.000.000 đồng; tiến hành chi trả tiền thờ cúng liệt sĩ năm 2020
cho 501 người thờ cúng liệt sĩ với số tiền 250.500.000 đồng; lập danh sách chi trả
cho 526 người thờ cúng nhận quà của Chủ tịch nước nhân ngày 27/7/2020 với số
tiền 105.200.000 đồng; đi thăm, tặng quà các cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ
Tiền khởi nghĩa đang sinh sống trên địa bàn nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Cách
mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9/2020 với số tiền 55.000.000
đồng.
Tham mưu Ban quản lý “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” thành phố ban hành Kế
hoạch Vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thành phố năm 2020.
2. Chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo
Tham mưu UBND thành phố quản lý, chi trả cho 5.758 đối tượng bảo trợ
xã hội với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng; tham mưu quyết định cho 699 đối tượng
hưởng chế độ bảo trợ xã hội; điều chỉnh và chuyển trợ cấp đối với 79 đối tượng;

quyết định cho thôi hưởng đối với 299 đối tượng; quyết định cấp mai táng phí đối
với 249 đối tượng với số tiền hơn 1.344.600.000 đồng.
Tiếp nhận, cấp gạo cứu đói giáp hạt năm 2020 từ Cục Dự trữ Nhà nước khu
vực Bắc Tây Nguyên với khối lượng 32.640 kg cho 2.176 khẩu; đề nghị thành
phố hỗ trợ tết cho 1.583 hộ với 6.114 khẩu (313 hộ nghèo, 442 hộ cận nghèo với
828 hộ khó khăn) với tổng số tiền 791,5 triệu đồng (500.000 đồng/hộ); tặng quà
tết cho 38 cụ trên 100 tuổi với tổng số tiền 38 triệu đồng.
Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ
cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, đối tượng bảo trợ xã
hội theo đúng quy định; phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố
trao Thiếp chúc thọ, mừng thọ cho các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn thành phố
Pleiku năm 2020; thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo về thu nhập và hộ chính
sách xã hội không nghèo quý IV năm 2019, quý I, II năm 2020 với tổng số tiền
152.073.000 đồng.
Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 805/KH-UBND ngày
23/3/2020 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn
thành phố Pleiku, Phương án số 10/PA-UBND ngày 20/7/2020 về việc đăng ký
thoát nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku, Kế hoạch số
2493/KH-UBND ngày 01/9/2020 tổ chức đối thoại về thực hiện chính sách giảm
nghèo bền vững năm 2020 tại xã Gào, phường Trà Bá, Chi Lăng, Yên Thế; hướng
dẫn UBND các xã, phường công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát
sinh năm 2020; văn bản triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn vốn hỗ
trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai; văn bản
kêu gọi 09 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thành phố đồng hành, hỗ trợ xây
dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ xây nhà cho 02 hộ nghèo từ tiền công đức tại
khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
thành phố quản lý.
Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQVN thành phố
trích kinh phí 350.000.000 đồng từ “Quỹ vì người nghèo” thành phố và “Quỹ
phát triển cộng đồng” thành phố để xây nhà tiêu hợp vệ sinh cho 50 hộ nghèo
người dân tộc thiểu số tại phường Trà Bá, xã Chư Ă, Ia Kênh, Tân Sơn
Tham mưu UBND thành phố báo cáo lĩnh vực giảm nghèo, báo cáo tình
hình công tác giảm nghèo quý I năm 2020, báo cáo tình hình thực hiện chính sách
hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình giảm nghèo, báo cáo tổng kết
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 –
2020, báo cáo tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc
hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, báo cáo
kết quả thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND
tỉnh về kết quả giám sát “việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm
nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.
Tham mưu UBND thành phố hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm “Ngày Công
tác Xã hội Việt Nam” năm 2020; hướng dẫn UBND các xã, phường, các cơ sở
BTXH ngoài công lập triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH
ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng

dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã
hội; văn bản thông báo thời, địa điểm khám sàng lọc cho người khuyết tật; báo
cáo kết quả thực hiện Đề án “Trợ giúp người khuyết tật” trên địa bàn thành phố
Pleiku giai đoạn 2013 - 2020; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động
Quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2012 –
2020,…
Theo dõi, tổng hợp thực hiện Kế hoạch thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ
nghèo, hộ cận nghèo và hộ có người đang hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng tại
cộng đồng.
3. Công tác lao động, việc làm, dạy nghề
Thực hiện xác nhận việc đăng ký thang bảng lương của người lao động cho
các doanh nghiệp theo quy định. Phối hợp các đơn vị thống kê giải quyết
4.400/6.500 việc làm cho người lao động (đạt 68% kế hoạch năm); tỷ lệ lao động
đã qua đào tạo đạt 64,1%.
Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 806/KH-VP ngày
23/3/2020 về triển khai tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; Kế
hoạch số 1221/KH-UBND ngày 27/4/2020 về đào tạo nghề cho lao động nông
thôn năm 2020 trên địa bàn thành phố gắn với công tác tái hòa nhập cộng đồng
cho đối tượng tù tha về; Chương trình số 1461/CTr-UBND ngày 22/5/2020 về
việc thực hiện Kế hoạch số 898/KH-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Gia
Lai triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và
tiến bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 1846/KH-UBND ngày 01/7/2020 về thu
thập thông tin cung, cầu lao động năm 2020 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số
2242/KH-UBND ngày 10/8/2020 điều tra thống kê người dân bị chết do tai nạn
lao động năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku; triển khai thực hiện Thông tư
số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội; báo cáo kết quả rà soát danh sách người lao động đi làm việc theo
Chương trình EPS và đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; báo cáo danh sách
các xã, phường có trên 80% lao động có việc làm nhưng chưa qua đào tạo từ 3
tháng trở lên; báo cáo đánh giá tình hình đưa người lao động đi làm việc có thời
hạn ở nước ngoài năm 2019, tổ chức tập huấn công tác điều tra, thu nhập thông tin
cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2020,... Phối hợp các đơn
vị, UBND các xã, phường thống kê, báo cáo tình hình doanh nghiệp, người lao
động, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với Sở ngành cấp trên, đánh
giá tình hình lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; phối hợp với Ngân hàng
chính sách xã hội tỉnh tham mưu UBND thành phố phê duyệt các dự án vay vốn
từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm tại các xã, phường.
4. Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội
Phối hợp các cơ quan chức năng, địa phương triển khai thực hiện công tác
phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Ban hành văn bản đề nghị Tòa án
nhân dân thành phố Pleiku xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai 72 trường hợp, đã
có quyết định 58 trường hợp, đang thụ lý 14 trường hợp.

Tham mưu UBND thành phố báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số
48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; báo
cáo tổng kết thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân”
giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ
tướng Chính phủ và Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh
Gia Lai; báo cáo tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai
nghiện ma túy giai đoạn 2016 – 2020; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác
phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người năm 2020 trên địa bàn thành phố.
5. Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, bảo vệ chăm sóc trẻ em
Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 807/KH-UBND ngày
23/3/2020 về triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của thành
phố Pleiku năm 2020; Kế hoạch số 1442/KH-UBND ngày 21/5/2020 về triển khai
tháng hành động vì trẻ em năm 2020; Kế hoạch số 2090/KH-UBND ngày
27/7/2020 thực hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025;
văn bản triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 20202025; Báo cáo số 1398/UBND-LĐTBXH ngày 15/5/2020 về kết quả xếp hạng địa
phương về thực hiện quyền trẻ em năm 2018 và năm 2019; Báo cáo số 250/BCUBND ngày 11/5/2020 về kết quả thực hiện chương trình phòng ngừa giảm thiểu
lao động trẻ em trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020; Báo cáo số
225/BC-UBND ngày 28/4/2020 về kết quả thực hiện Chương trình thúc đẩy
quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016-2020; báo cáo tình hình thực hiện
Quyết định số 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.
Phối hợp với UBND các xã, phường tặng quà cho các cơ sở nuôi dạy trẻ
mồ côi, khuyết tật và các em mồ côi, khuyết tật đang nuôi dưỡng tại gia đình,
cộng đồng trên địa bàn thành phố nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6/2020; văn bản
đề nghị UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng,
chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; văn bản đề nghị
UBND các xã, phường rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gửi hồ sơ
tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương”; văn bản đề nghị UBND các xã,
phường báo cáo công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2020, đôn đốc tình hình cập
nhật phần mềm trẻ em; thông báo đến UBND các xã, phường xem xét, đăng ký
cán bộ, công chức tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ công tác xã hội với trẻ tự kỷ
năm 2020 do Cục Bảo trợ xã hội tổ chức; văn bản đề nghị Phòng Văn hóa và
Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố và UBND các
xã, phường thông tin, tuyên truyền về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
111; đề nghị Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh xem xét, tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi tại địa
bàn phường Chi Lăng; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia
Lai đã tổ chức khám sàng lọc trẻ em bị tim bầm sinh; kế hoạch phối hợp với
phòng Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trong các cơ
sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025; kế hoạch phối hợp với
Thành đoàn về phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em đến năm 2023.

Tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản đồng ý cho tổ chức VCF
ghi hình làm phóng sự nối kết yêu thương đối với cháu Trần Như Quỳnh, sinh
năm 2015, cư trú tại tổ dân phố 01, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku được chỉ
định phẫu thuật tim. Tham mưu Trưởng Ban quản lý Quỹ bảo trợ chăm sóc trẻ em
thành phố hỗ trợ kinh phí cho trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn phường Thắng Lợi,
Đống Đa, Yên Thế và hỗ trợ kinh phí thăm hỏi, động viên trẻ bị tại nạn thương
tích tại phường Diên Hồng; hỗ trợ kinh phí thăm hỏi, động viên trẻ bị xâm hại
tình dục trên địa bàn phường Hội Thương.
6. Công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19
Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày
24/4/2020 về việc thành lập Ban Điều phối thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP
ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Pleiku; Quyết định số 1038/QĐ-BĐP
ngày 02/6/2020 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều phối thực hiện
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.
Tham mưu UBND thành phố thực hiện chi trả 12.610.500.000 đồng tiền hỗ
trợ các nhóm đối tượng: Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và
người có công gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Pleiku
(theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai).
Tham mưu UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương
binh và Xã hội tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động theo Quyết định
15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ: 285 đối tượng người lao động tạm hoãn thực
hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương của 09 doanh nghiệp;
7.670 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động.
Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố hướng dẫn chi trả
7.522.250.000 đồng cho đối tượng: Người lao động không có giao kết hợp đồng
lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đợt 2 tháng 4 năm
2020 trên địa bàn thành phố Pleiku (theo Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày
07/8/2020 của UBND tỉnh Gia Lai). Chi trả cho 255 hộ kinh doanh có doanh thu
khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa
bàn thành phố PLeiku (theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của
UBND tỉnh Gia Lai) với số tiền 250.000.000 đồng.
6. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (theo
Công văn số 673/UBND-TTr ngày 24/4/2017 của UBND thành phố):
Ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của phòng Lao độngThương binh và Xã hội.
Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết đơn đề nghị của ông Lý
Văn Minh cư trú tại tổ dân phố 9, phường Hoa Lư về việc giải quyết chính sách khi
làm giáo viên xóa mù chữ giai đoạn 1975-1979 ở tỉnh Kom Tum; phối hợp với Ban
Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND phường Hoa Lư xử lý đơn của ông Lê Chiến
Linh cư trú tại phường Hoa Lư; phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu
UBND thành phố xử lý đơn khởi kiện của ông Trương Văn Út, cư trú 272 Trường
Chinh, phường Trà Bá.

7. Một số công tác khác
Phối hợp với phòng Dân tộc thăm hỏi, chúc tết làng Bông Bao, xã Chư Ă
nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Thực hiện tốt các chức năng thành
viên của các ban kiêm nhiệm được UBND thành phố giao. Đăng ký cơ quan đạt
tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự "; đăng ký cơ quan văn hóa; đăng ký danh
hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tập thể và công chức cơ quan năm 2020.
II. Đánh giá chung
Trong 9 tháng đầu năm, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển
khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Tham mưu kịp thời
cho UBND thành phố chỉ đạo có hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác
thương binh xã hội, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, lao động, việc
làm, dạy nghề, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.
Tham mưu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo công tác lao động Thương binh và Xã hội đúng theo quy định của Pháp luật. Thực hiện đầy đủ và
kịp thời các chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội. Phối hợp
tốt với các ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của
UBND thành phố.
III. Một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
1. Tiếp tục hướng dẫn, thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác các chế độ,
chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Tham mưu UBND
thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021.
2. Tiếp tục tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định hưởng, thôi
hưởng, điều chỉnh trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
theo quy định và triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày
01/7/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho
đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tổ chức
chúc thọ cho các cụ tròn 90 tuổi khi có kinh phí của Sở Lao động-Thương binh và
Xã hội tỉnh cấp; chúc thọ cho các cụ trên 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân
Sửu năm 2021 theo hướng dẫn của cấp trên.
3. Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện phương án thoát nghèo
năm 2020 theo kế hoạch đã duyệt đảm bảo yêu cầu, tổng kết Chương trình giảm
nghèo giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận đa chiều theo hướng dẫn
của cấp trên. Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng người
nghèo, cận nghèo và hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020
đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tổng hợp đề nghị hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo
thu nhập và hộ chính sách xã hội không nghèo quý IV năm 2020.
4. Phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác phòng
chống tệ nạn xã hội, chăm sóc trẻ em; tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân
thành phố xem xét, quyết định đưa các đối tượng nghiện ma túy vào Cơ sở tư vấn
và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai theo quy định.
5. Phối hợp và thực hiện tốt công tác lao động, việc làm, dạy nghề; phấn
đầu hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 6.500 lao động. Phối hợp với các

đơn vị liên quan tổng kết đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 tại các
xã: An Phú, Chư Ă, Tân Sơn cho 350 học viên theo kế hoạch.
6. Tiếp tục phối hợp UBND các xã, phường và các đơn vị tham mưu
UBND thành phố đề nghị cấp trên phê duyệt hỗ trợ cho người lao động, doanh
nghiệp và kết thúc đợt hỗ trợ người dân theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.
7. Triển khai thực hiện công tác kết nghĩa với làng Bông Bao, xã Chư Ă.
Phối hợp các ngành, UBND các xã thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng
cao (xã Biển Hồ và Trà Đa); làng đạt chuẩn nông thôn mới (làng Bông Phrâo - An
Phú, làng Phung – Biển Hồ, làng Nhao 1 – Ia Kênh, làng Têng 2 – Tân Sơn) năm
2020 theo Kế hoạch 1506/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND thành phố.
Thực hiện các nhiệm khác được UBND thành phố, cơ quan cấp trên giao.
IV. Kiến nghị, đề xuất
Thực hiện Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND
thành phố về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku; phòng
Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.
Qua quá trình tham mưu Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku
còn gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 59KH/TU ngày 01/11/2018 của Thành ủy Pleiku về thực hiện Nghị quyết số 28NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải
cách chính sách bảo hiểm xã hội; phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị
UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh về cơ quan chuyên trách tham mưu chỉ đạo
công tác bảo hiểm trên địa bàn thành phố.
Trên đây là tình hình thực hiện công tác Lao động - Thương binh và Xã hội
9 tháng đầu năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020./.
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