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Kính gửi:    Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 Thực hiện Công văn số 6414/UBND-TH1 ngày 23/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc báo cáo kiến nghị, đề xuất của cử tri thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối 

hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát, xem xét các nội dung và báo 

cáo như sau: 

1. Về việc đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và chi trả chế độ hỗ 

trợ cho các đối tượng dân công hỏa tuyến đã kéo dài từ lâu.  

Nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa 

phương rà soát, thẩm định, triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách 

theo đúng quy định và đã nhiều lần trả lời kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước. 

Toàn tỉnh có 80.991 đối tượng (phát sinh 21.780 đối tượng so với ban đầu), 

Bộ CHQS tỉnh đã xét duyệt đề nghị Quân khu 76.276 hồ sơ; trong đó đã chi trả chế 

độ cho 57.281 đối tượng (chiếm 70,7% so với tổng số), với số tiền là 

133.374.800.000 đồng.  

 Với mục tiêu đề ra ban đầu, đến hết năm 2018 cơ bản giải quyết xong chế độ 

cho đối tượng dân công hỏa tuyến. Như vây, so với kế hoạch, chúng ta đã đạt 

96,74% số liệu khảo sát ban đầu và đạt 70,72% so với số đối tượng hiện tại (đứng 

thứ 2 trong 6 tỉnh của Quân khu 4); đồng thời với việc thực hiện chế độ, tỉnh đã giải 

quyết cấp thẻ BHYT cho 1.618 trường hợp, trợ cấp mai táng phí 269 trường 

hợp. Số còn lại đã được cấp thẻ BHYT và trợ cấp mai táng phí tại các chính sách 

khác như chính sách người có công, hưu trí,...Vì vậy, các chế độ chính sách cho  

đối tượng dân công hỏa tuyến đã được giải quyết kịp thời, đúng chế độ quy định. 

Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được mong mỏi của đối tượng do số đối tượng của tỉnh 

đông (80.991/hơn 500.000 đối tượng của cả Quân khu), quy trình xét duyệt, thẩm 

định chặt chẽ qua các cấp mất nhiều thời gian; một số đối tượng hồ sơ không 

đảm bảo phải trả lại nhiều lần nên việc xét duyệt chưa kịp thời.  

Thời gian tới, tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy 

mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; thẩm 

định, kiến nghị, đề xuất Quân khu đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thực hiện kịp 

thời các chính sách theo quy định. 

2. Về nội dung cử tri đề nghị tỉnh quan tâm, có chính sách giải quyết việc 

làm cho con em các phường thuộc thị xã Kỳ Anh. Lý do “Hiện nay người lao 

động các phường thuộc thị xã Kỳ Anh chủ yếu làm việc theo thời vụ không có 
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việc làm ổn định; những người nằm ngoài độ tuổi lao động thì sau khi thu hồi 

đất đến nay không có việc làm”. 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân các phường, xã 

trên địa bàn thị xã Kỳ Anh là một trong những nhiệm vụ được tỉnh hết sức quan 

tâm, đặc biệt là vấn đề giải quyết việc làm cho người dân thuộc các hộ gia đình 

bị thu đất sản xuất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn và các 

hộ bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển; đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa 

phương triển khai các giải pháp sau: 

- Chỉ đạo UBND thị xã Kỳ Anh rà soát lại toàn bộ nhu cầu việc làm của 

người dân theo từng độ tuổi khác nhau (bao gồm những người trong độ tuổi lao 

động, những người ngoài đội tuổi), trên cơ sở đó xây dựng đề án đào tạo nghề, 

giải quyết việc với nội dung trọng tâm thực hiện các nhóm giải pháp về đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu đất sản xuất, người dân thuộc 

vùng tái định cư thuộc các phường của thị xã. Hiện nay, đề án đã được các sở, 

ngành chuyên môn cho ý kiến và UBND thị xã đang hoàn thiện để ban hành. 

- Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thị xã Kỳ Anh 

ưu tiên bố trí kinh phí, mở 29 lớp dạy nghề cho 918 người dân vùng tái định cư, 

lao động nông thôn và lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển; giới 

thiệu giải quyết việc làm tại Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa và 

các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng cho 157 người. Số còn lại chuyển 

đổi sang làm các công việc phù hợp được đào tạo như: Lái xe ô vận tải, lái xe 

taxi, gia công cơ khí, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản. 

- Giao trách nhiệm cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại Sàn giao dịch việc làm 

Khu kinh tế Vũng Áng và mở ngày hội tư vấn việc làm tại các xã, phường để kết 

nối với các doanh nghiệp tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho người dân; theo 

đó, từ năm 2017 đến nay, đã có 678 lao động của thị xã Kỳ Anh được giới thiệu 

vào làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

- Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Quản 

lý Lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội ưu tiên tuyển chọn, đưa 146 lao động của thị xã Kỳ Anh 

đi làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Phối hợp các doanh nghiệp xuất khẩu lao 

động trực tiếp các xã, phường trên địa bàn thị xã để tuyển lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. Kết quả, năm 2017 đã có 696 lao động, 10 tháng đầu năm 2018 đã 

có 589 lao động được ký hợp đồng và xuất cảnh đi làm việc nước ngoài theo 

Chương trình miễn phí và Chương trình phi lợi nhuận. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

người dân các phường, xã của thị xã Kỳ Anh vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là 

đối với người dân nằm ngoài độ tuổi lao động rất khó khăn trong việc bố trí việc 

làm do không có tay nghề và quá độ tuổi quy định để tuyển vào làm việc trong 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Để đảm bảo ổn định cuộc sống, 

chăm lo giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt là đối với các hộ dân bị ảnh 

hưởng bởi các dự án đầu tư trên địa bàn phải di dời, tái định cư đến nơi ở mới, 
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thời gian tới tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và thị xã Kỳ Anh thực 

hiện các nhóm giải pháp sau: 

Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư cả trong và ngoài nước 

để thu hút thêm nhiều dự án, nhiều doanh nghiệp đầu vào Khu kinh tế Vũng 

Áng, đặc biệt là ưu tiên các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và có công 

nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường nhằm tạo ra nhiều việc làm cho người 

dân Hà Tĩnh nói chung và người dân thị xã Kỳ Anh nói riêng.  

Thứ hai, chỉ đạo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án 

đầu tư vào Khu kinh tế Vũng phải có cam kết với thị xã Kỳ Anh về bố trí việc 

làm cho người dân địa phương khi thu hồi đất và đầu tư xây dựng nhà máy; 

đồng thời thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã cam kết. 

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ 

với thị xã Kỳ Anh mở các lớp dạy nghề cho người dân địa phương; nhất là lao 

động nông thôn, lao động bị thu đất sản xuất, lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố 

môi trường biển. Đồng thời tỉnh sẽ giao các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng 

Áng ưu tiên tuyển dụng lao động của thị xã Kỳ Anh sau khi hoàn thành các khóa 

học nghề. 

Thứ tư, UBND tỉnh sẽ giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì 

phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thị xã Kỳ Anh khẩn trương hoàn 

thiện Đề án thành lập lại Quỹ hỗ trợ học nghề, việc làm cho người dân khi nhà 

nước thu đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên đại bàn, bảo đảm đủ 

nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm, hỗ 

trợ đi làm việc nước và thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho 

người dân, nhất là những đối tượng nằm ngoài độ tuổi lao động. 

Thứ năm, tiếp tục triển khai đồng bộ các các chính sách của trung ương và 

chính sách của tỉnh về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ đi làm việc nước 

ngoài. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị, đề xuất Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn 

vay giải quyết việc làm và vay vốn đi xuất xuất khẩu lao động cho các địa 

phương bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển theo Quyết định số 12/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ (hiện nhiều lao động đang chờ được 

vay vốn, nhưng Chính phủ vẫn chưa bố trí nguồn vốn vay theo hướng dẫn). 

Trên đây là trả lời kiến nghị, đề xuất của cử tri thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ (báo cáo); 

- Phòng NCC, LĐ-VL; 

- BBT trang Website Sở; 

- Lưu: VT, VP.  
gửi bản điện tử 
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