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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới  

của Ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 

 

I. Kết quả thực hiện Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM năm 2021 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chƣơng trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới 

- Tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo: (1) 

Kế hoạch số 45/KH-TU ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; 

(2) Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 về việc tổ chức thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 (3) Kế 

hoạch số 301/KH-UBND ngày 19/8/2021 về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; (4) Quyết định số 

3011/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ 

đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025. 

-  Phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh xây dựng dự thảo kế 

hoạch tổ chức thực hiện các tiêu chí do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

phụ trách trong thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông 

thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn rà soát, đánh giá lại một số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thẩm định các tiêu chí đạt chuẩn 

nông thôn mới tại huyện Cẩm Xuyên và huyện Hương Sơn. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2020 (Chương trình 135) phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước; báo cáo 

kết quả thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý dự thảo Chỉ thị của Ban bí 

thư về tăng cường chỉ đạo công tác giảm nghèo; góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị 

quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao 

trùm, bền vững đến năm 2030. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 22 và Bộ phận Thường trực ban hành 142 văn bản 

(Ban Chỉ đạo 22 tỉnh, UBND tỉnh ban hành 48 văn bản; Bộ phận Thường trực ban 

hành 94 văn bản) về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nhà văn hóa 
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cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ 

bị ảnh hưởng do thiên tai. 

- Tham mưu ban hành Chỉ thị 10-CT/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 

24/2/2021 thực hiện Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 17/9/2021 về việc thực 

hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2025.  

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, củng cố các tiêu chí 

thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các xã đạt đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Đánh giá khái quát chung về kết quả đạt đƣợc 

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

và Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025, bên cạnh những thời cơ thuận 

lợi, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - 

xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng 

lớn đến lao động, việc làm và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, toàn ngành đã nỗ 

lực quyết tâm vượt khó, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển 

KT-XH năm 2021
1
 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Với phương châm “Đoàn 

kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả”, hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ theo kế hoạch, đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực:  

Tăng cường chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người 

lao động theo Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/5/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 

403/KH-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công 

tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-

2025. T y n  inh, đào tạo nghề được 18.877 người, đạt 102% kế hoạch năm 

2021, bằng 99% so với năm 2020; Giải quyết việc làm 22.568 người
2
, đạt 102,9% 

so với kế hoạch, tăng 107,1% so với cùng kỳ năm 2020. Rà soát nhu cầu học 

nghề, việc làm cho 23.623 lao động hồi hương bị mất việc làm do đại dịch Covid-

19
3
. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,51% năm 2020 xuống còn 3,05% (giảm 0,46%); tỷ 

lệ hộ cận nghèo giảm từ 4,31% xuống còn 4,07% (giảm 0,24%)
4
. Các chính sách 

an sinh xã hội khác được tập trung thực hiện
5
;  

3. Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới theo ngành phụ trách 

                                           
1 Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh. 

2 Giải quyết việc làm trong tỉnh: 11.539 người, giải quyết việc làm ngoại tỉnh: 5.442 người, xuất khẩu lao động: 5.587 người. 
3 Tổng số công dân và người lao động làm việc, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trở về 

các địa phương nơi cư trú, tính từ đầu năm 2021 đến nay là trên 36.000 người.  

4 Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo là 3,51%, hộ cận nghèo là 4,31%. 

5  Chính sách về hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; (ii) Chính sách về hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho 

người thuộc hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 263/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; (iii) 

Chính sách về hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ nghèo người có công với cách
 
mạng, thành viên hộ nghèo người cao tuổi đơn thân theo Nghị quyết số 151/2019/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; (iv) Chính sách hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết 177/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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3.1. Về tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 

Xã đăng ký về đích nông thôn mới: 02 xã: xã Kỳ Tây và xã Kỳ Lạc huyện 

Kỳ Anh: Kết quả thực hiện: Các xã này đều có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5,0% (không 

bao gồm hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội). 

Xã đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu: 06 xã: xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, xã Thạch Châu, huyện  Lộc Hà; xã Tượng Sơn huyện Thạch Hà, xã 

Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh; xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân; xã Thiên Lộc, 

huyện Can Lộc. Kết quả thực hiện: Các xã này đều Không có hộ nghèo (trừ các 

trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả 

kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo). 

Xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao: 18 xã: xã Thượng Lộc, huyện 

Can Lộc, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm 

Lạc, huyện Cẩm Xuyên; xã Thạch Đài, xã Nam Điền, xã Thạch Xuân huyện 

Thạch Hà, xã Đức Bồng, xã Đức Hương, xã Hương Minh, xã Quang Thọ huyện 

Vũ Quang; xã Thanh Bình Thịnh, xã Bùi La Nhân, xã Lâm Trung Thủy, xã Yên 

Hồ, xã Tân Hương huyện Đức Thọ; xã Mỹ Lộc huyện Can Lộc; xã Sơn Trường 

huyện Hương Sơn: Kết quả thực hiện: Các xã này đều có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 

dưới 2,5% (không bao gồm hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội). 

3.2. Về tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm: Các xã nêu trên đều đáp ứng đạt 

chuẩn nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối 

với tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm. 

3.3. Về tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: Các xã nêu trên đều 

đáp ứng đạt chuẩn nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu đối với tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo. 

3.4. Bảo đảm bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ 

trợ người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực gia đình và đời sống: Các xã nêu trên 

đều đáp ứng đạt chuẩn nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu đói với nội dung này. 

4. Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo; đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn 

Tri n khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021; 

triển khai kịp thời, đồng bộ các cơ chế, chính sách về giảm nghèo của Chính phủ, 

đồng thời ban hành chính sách giảm nghèo đặc thù của địa phương nhằm góp 

phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giảm tỷ lệ hộ 

nghèo từ 3,51% năm 2020 xuống còn 3,05% năm 2021 (giảm 0,46%); tỷ lệ hộ 

cận nghèo giảm từ 4,31% xuống còn 4,07% năm 2021 (giảm 0,24%).  

- Kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 

02/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách về bảo 

hiểm y tế, chính sách hỗ trợ về giáo dục, chính sách hỗ trợ về tiền điện, chính sách 

hỗ trợ về nhà ở, chính sách hỗ trợ về pháp lý, chính sách về vốn vay ưu đãi ngân 

hàng chính sách xã hội….Trong năm 2021 có 13.412 hộ nghèo thuộc diện hỗ trợ 

tiền điện với tổng kinh phí hơn 8,85 tỷ đồng; Thực hiện cấp bù học phí, hỗ trợ chi 
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phí học tập, hỗ trợ khác trong giáo dục cho 20.800 lượt trẻ em mần non, học sinh 

phổ thông, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số kinh phí là 

hơn7,95 tỷ đồng. Phân bổ gạo hỗ trợ học kỳ II năm học 2020 - 2021 theo quy định 

tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ cho 17 học sinh với 

tổng 1.275 kg gạo; có 41.973 lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng 

chính sách xã hội, với doan số cho vay trong năm là 1.789.874 triệu đồng. 

- Đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 151/2019/NQ - HĐND ngày 

15/12/2019 về một số chính sách giảm nghèo, Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh; Nghị quyết 263/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh. Kết quả: Năm 2021 đã 1.981 đối tượng hưởng các chính sách hỗ 

trợ theo Nghị quyết số 151/2019/NQ - HĐND với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng; 

341.937 đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người làm nông, lâm, ngư 

nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được cấp Thẻ BHYT với kinh phí 

hơn 153,8 tỷ đồng (Bao gồm: 15.031 người  thuộc hộ nghèo, 34.571 người thuộc 

hộ cận nghèo, 292.335 người thuộc hộ có mức sống trung bình). 

- Chương trình hỗ trợ về thu nhập của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn 

Vingroup: Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết toán 

hồ sơ chi trả hỗ trợ thu nhập quý I,II,III năm 2021. Kết quả: Đã chi trả cho: 5.461 

thành viên hộ nghèo BTXH (2.460 người cao tuổi, 3001 người khuyết tật) với số 

tiền hơn 18,4 tỷ đồng. Dự kiến năm 2021 chi trả cho 5.461 người với tổng số tiền 

24,4 tỷ đồng. 

Triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh 

bão, lũ, nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai 

trên địa bàn tỉnh: Tham mưu Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng 32 

nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ với số tiền 64 tỷ đồng và 2.042 nhà ở 

cho hộ dân với số tiền 142.940 triệu đồng .  Đến nay đã khởi công 32/32 nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và 2.035/2.042 nhà ở hộ dân, trong đó có 

28/32 nhà văn hóa cộng đồng, 1921/2042 nhà ở đã hoàn thành xây dựng, đưa vào 

sử dụng. 

- Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, các Nghị định, Thông tư, văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thể chế hóa các chính sách của Nhà 

nước, xây dựng quy hoạch, kế hoạch triển khai thực hiện trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp về hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng 

cho các đối tượng là lao động nông thôn, người khuyết tật, thuộc hộ nghèo, hộ gia 

đình bị thu hồi đất sản xuất, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ.... 

Việc phê duyệt định mức hỗ trợ đào tạo có chất lượng đảm bảo, phù hợp với 

các đối tượng học nghề trên địa bàn cả về thời gian đào tạo và kinh phí thực hiện, 

được người dân và các cơ sở đào tạo, cơ sở sản xuất, kinh doanh hưởng ứng, 

đồng tình. 

- Trong  năm 2021, mặc dù kinh phí từ CTMTQG chưa được phân bổ nhưng 

các cơ sở đào tạo trên địa bàn đã chủ động tuyển sinh, mở lớp đào tạo cho 11.520 
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người, với số kinh phí trên 93.000 đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 

là 5.000 triệu đồng; ngân sách từ các bộ ngành TW là 1.060 triệu đồng; kinh phí từ 

ngân sách huyện: 317 triệu đồng, kinh phí đào tạo theo đơn đặt hàng của tổ chức 

phiu chính phủ Giz là 2.124 triệu đồng và kinh phí xã hội hóa là 84.499 triệu đồng. 

Phân ra từng đối tượng cụ thể như sau: 

- Đào tạo cho bộ đội xuất ngũ là: 380 người; đào tạo theo đơn đặt hàng: 250 

người; đào tạo theo đơn đặt hàng của UBND huyện: 140 người; học viên tự đóng 

tiền học phí để tham gia học nghề: 10.750 người. 

- Các địa phương đã tích cực, chủ động để hoàn thành tốt việc thực hiện các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

II. Một số hạn chế, nguyên nhân  

1. Hạn chế 

- Nguồn lực để đầu tư cho các chương trình, dự án đặc thù thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo còn hạn chế; chương trình, dự án về đào tạo 

nghề chưa được bố trì nguồn lực của Trung ương. 

- Bộ tiêu chí nông thôn mới áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 chậm được 

ban hành do đó có một số nội dung hiện nay không còn phù hợp với thực tế của địa 

phương. 

- Đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh và đời sống của người lao động, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong 

lĩnh vực thương mại, dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh hàng xuất nhập khẩu 

chịu ảnh hưởng nặng nề, số lao động bị mất việc làm, nghỉ việc không hưởng 

lương gia tăng; hoạt động xuất khẩu lao động bị hạn chế. 

2. Nguyên nhân  

- Đến nay, Trung ương chưa ban hành các cơ chế, chính sách thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 do đó chưa có cơ sở để bố trí, đầu tư nguồn lực cho các địa phương.  

- Trung ương chưa ban hành bộ tiêu chí áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 do 

đó Hà Tĩnh cũng chưa có căn cứ để xây dựng bộ tiêu chí áp dụng cho tỉnh. 

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covd-19, đặc biệt là việc xuất hiện các ca bệnh 

bị nhiễm Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh từ ngày 05/6/2021 đến nay. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

1. Triển khai các cơ chế, chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị 

định 07/NĐ-NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 160/NQ-

CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 

2030. 
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3. Tiếp tục triển khai thực tốt các chương trình, dự án của Trung ương về 

giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm; Chỉ thị số 

10-CT/TU ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách của tỉnh ban hành theo Nghị 

quyết 150/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

4. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm: Tiếp tục đẩy manh công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội, của cán bộ, công 

chức xã và người lao động về vai trò của đào tạo nghề đối với tạo việc làm, tăng 

thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục tuyên truyền về công tác 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

5. Tổ chức đào tạo theo phương thức đặt hàng đào tạo nghề gắn với giải quyết 

việc làm, xuất khẩu lao động và bao tiêu sản phẩm: Căn cứ quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhu cầu sử dụng lao động của các tổ chức, doanh 

nghiệp, hợp tác xã... và nhu cầu học nghề của lao động để lựa chọn các ngành nghề 

đào tạo phù hợp, nhằm giải quyết việc làm, tăng năng suất, thu nhập cho lao động. 

Trong đó tập trung ưu tiên đào tạo, đào tạo lại cho lao động chuyển đổi nghề, các 

xã xây dựng nông thôn mới và các nhóm đối tượng yếu thế; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả đào tạo nghề cho người lao động, không chạy theo số lượng, thành tích.  

6. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí thuộc lĩnh vực Lao đông - 

Thương binh và Xã hội so với bộ tiêu chí áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025 trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung trong thực hiện phong 

trào xây dựng nông thôn mới năm 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Văn phòng điều phối chương trình 

nông thôn mới tỉnh để tổng hợp./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh; 

- VP Điều phối NTM tỉnh; 

- Giám đốc; PGĐ phụ trách;                              

- Lưu: VT, BTXH.  
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