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KẾ HOẠCH 

Về thực hiện Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08  

tháng 11 năm 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW  

ngày 01 tháng 6 năm 2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành  

Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội  

giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn thành phố 
______________ 

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU 

ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW 

ngày 01 tháng 6 năm 2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn 

thành phố; căn cứ tình hình thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn thành phố 

trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thực 

hiện với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

- Tăng cường cải thiện đời sống vật chất, văn hóa cho người có công và 

nhân dân lao động, phấn đấu đến cuối năm 2015 cơ bản đảm bảo gia đình người 

có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân 

cùng địa bàn quận, huyện. 

- Đảm bảo mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, 

thông tin và truyền thông cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, nhân dân 

vùng nông thôn, nhân dân lao động thuộc diện di dời, tái định cư, đồng bào dân 

tộc thiểu số trong diện nghèo, cận nghèo. 

- Tăng cường và phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, thực hiện bảo hiểm y 

tế toàn dân.  

- Đẩy mạnh chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá, tạo sự chuyển biến 

tích cực về mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, cận 

nghèo; tập trung đẩy mạnh tiến độ giảm nghèo theo hướng tiếp cận chuẩn nghèo 

trong khu vực và thế giới, chống tái nghèo và tăng dần tỷ lệ hộ khá, góp phần thu 

hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp và các nhóm dân cư trong xã hội, giữa nội 

thành và ngoại thành. 

- Thực hiện chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và 

các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội; huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia 

thực hiện; nâng dần chuẩn an sinh xã hội thành phố ngang tầm nước hàng đầu 

khu vực Đông Nam Á với các tiêu chí: khoa học, tiên tiến và bền vững. 



 2 

2. Chỉ tiêu cụ thể: 

- Phấn đấu đến năm 2015, cơ bản hoàn thành mục tiêu đảm bảo các gia 

đình người có công có mức sống tối thiểu bằng mức sống trung bình của người 

dân cùng địa bàn quận, huyện. Phấn đấu đưa 80% số hộ gia đình người có công 

vươn lên mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng địa bàn 

quận - huyện. 

- Phấn đấu đến cuối năm 2015, giải quyết việc làm bình quân mỗi năm cho 

250.000 lượt lao động; tạo chỗ làm việc mới hàng năm trên 120.000 người; tỷ lệ 

lao động đã qua đào tạo nghề đạt 70% trên tổng số lao động làm việc; Kéo giảm 

tỷ lệ thất nghiệp còn 4,5%. Đến năm 2020, giải quyết việc làm và tạo chỗ làm 

mới bình quân tăng hàng năm; kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%. 

- Phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt 

buộc đạt từ 85% trở lên so với số thuộc diện phải tham gia; phát triển bảo hiểm y 

tế toàn dân theo các nhóm đối tượng bình quân đạt 76% dân số thành phố.              

Đến năm 2020, phấn đấu đạt 90% bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội bắt 

buộc; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đạt từ 40% - 50% lực lượng 

lao động thành phố. 

- Phấn đấu đến cuối năm 2013, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ 

nghèo (theo tiêu chí thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống) 

còn dưới 2% trên tổng hộ dân thành phố. Đến năm 2020, nâng thu nhập bình 

quân đầu người của hộ nghèo tăng lên 3,5 lần so với năm 2011. 

- Phấn đấu đến cuối năm 2015, đạt tỷ lệ 15 bác sĩ/10.000 dân; 100% xã có 

trạm y tế, 100% trạm y tế có bác sĩ; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đạt 

dưới 8%; tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi đạt từ 10%o (phần ngàn) trở xuống. 

- Phấn đấu đến năm 2015, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 

17m
2
/người. Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8m

2
/người. 

- Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 98%;  

tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Đến năm 2020, 

100% hộ dân đô thị được cấp nước sạch. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Về chính sách ưu đãi người có công: 

a) Thực hiện Chương trình khảo sát về mức sống và nhu cầu nhà ở của 

người có công trên địa bàn thành phố trong năm 2012, trong đó tập trung khảo 

sát, đánh giá thực trạng nhà tình nghĩa, làm cơ sở xây dựng các đề án thực hiện 

chính sách hỗ trợ, chăm lo cho người có công theo từng nhóm đối tượng cụ thể.  

b) Rà soát, kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung một số quy định,  

thủ tục tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện chế độ chính sách gắn với tập trung 

huy động nguồn lực xã hội chăm lo, nâng dần mức sống của các hộ chính                 

sách lên bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng địa bàn 

quận - huyện. 
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c) Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và 

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với 

cách mạng và các quy định, chính sách có liên quan. Triển khai thực hiện Nghị 

định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quy định 

mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; áp dụng Mức chuẩn 

để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công và các mức trợ 

cấp, phụ cấp, cụ thể: 

- Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng là 1.110.000 đồng. 

- Thực hiện mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người 

có công với cách mạng; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng 

chính sách như thương binh; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B. 

- Thực hiện điều chỉnh chế độ hỗ trợ khám chữa bệnh đối với cha, mẹ, vợ 

(chồng) liệt sĩ, con liệt sĩ, con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học khi khám, chữa bệnh (thực hiện đồng chi trả 5% thay cho 

20%). 

- Quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội cho các gia đình 

cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang thành phố, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang 

làm nhiệm vụ ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. 

d) Tăng cường các giải pháp hỗ trợ gia đình người có công phát triển sản 

xuất, học nghề, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là các hộ dân 

trong diện nghèo, cận nghèo, ở nông thôn, người trong diện di dời, tái định cư. 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước kiểm tra, giám sát ngăn ngừa các biểu 

hiện tiêu cực trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công. 

đ) Phát huy mạnh mẽ các phong trào vận động đền ơn đáp nghĩa trong 

toàn xã hội, tạo điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách trên 

địa bàn thành phố. Tiếp tục vận động sự ủng hộ của cơ quan, đơn vị và nhân dân 

thành phố xây dựng mới nhà tình nghĩa, sửa chữa chống dột, vận động tặng sổ 

tiết kiệm… cho các đối tượng chính sách. 

e) Bố trí nguồn vốn từ ngân sách để tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng 

niệm, đài tưởng niệm, đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.  

* Phân công thực hiện: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố và các đoàn thể, Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện và Sở - ngành liên quan thực hiện nội dung điểm a, b, c, d, đ. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài chính, Bộ Tư lệnh thành phố thực hiện nội dung điểm e. 

2. Về đảm bảo an sinh xã hội: 

a) Về chính sách lao động - việc làm: Phát triển thị trường lao động gắn 

kết cung - cầu lao động, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định, 
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có thu nhập bảo đảm cuộc sống cho người lao động, nhất là người lao động thuộc 

diện hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, lao động nông thôn, người trong diện 

di dời, tái định cư, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo. 

- Phát triển nguồn cầu lao động gắn với chính sách và cơ chế huy động các 

nguồn lực tập trung cho đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, nhất là các lĩnh 

vực đầu tư để thu hút lao động, phù hợp với cơ cấu chuyển dịch kinh tế của  

thành phố. 

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, tạo thêm 

nhiều việc làm mới và ổn định cho người dân. Tăng cường cho vay giải quyết 

việc làm, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động chú trọng vào các thị 

trường lao động mới và tiềm năng. Tăng tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực 

chính thức, giảm số lao động làm việc trong khu vực phi chính thức. Tạo chuyển 

dịch cơ cấu lao động hợp lý theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố. Phát triển thị trường lao động theo hướng tập trung vào các ngành nghề then 

chốt của thành phố. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong 

các doanh nghiệp trên địa bàn. Đời sống người lao động được đảm bảo, định 

hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, thuận lợi. 

Tập trung thực hiện Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 

năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn đến năm 2020”, Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình 

mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 - 

2020 và Đề án phát triển nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2011 - 2015.               

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển dạy nghề 

đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của thành phố. Tiếp tục mở rộng ngành nghề, tăng số lượng và hiệu quả đào tạo 

theo yêu cầu sử dụng lao động ở cả 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề 

và sơ cấp nghề đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, trong đó, tập trung đào tạo 

nghề trình độ cao trong những ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí, hóa chất, 

điện tử - công nghệ thông tin, chế biến tinh thực phẩm) và các ngành dịch vụ chất 

lượng cao, giá trị gia tăng cao (du lịch, thương mại, tài chính, ngân hàng…) đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Quy hoạch 

mạng lưới trường dạy nghề trên địa bàn thành phố. Tổ chức mạng lưới cơ sở đào 

tạo, xây dựng các phương thức đào tạo phù hợp, nâng chất lượng đầu vào các lĩnh 

vực đào tạo. 

- Tăng cường quy hoạch và phát triển hệ thống trung tâm giới thiệu việc 

làm theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, phát triển đồng bộ hệ thống giao dịch, 

đa dạng hóa các kênh giao dịch trên thị trường lao động theo quy định pháp luật, 

đáp ứng nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động; nâng cao chất 

lượng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động phục 

vụ công tác đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho người lao động, đáp ứng nhu 

cầu phát triển sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. 



 5 

Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông 

tin thị trường lao động thành phố, tập trung công tác thông tin, dự báo thị trường 

lao động dài hạn. Đầu tư phát triển các hoạt động tư vấn doanh nghiệp, thông tin 

nghề nghiệp - việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm tại các cơ sở đào tạo, tạo mối 

liên hệ gắn kết giữa công tác đào tạo với nhu cầu tuyển dụng lao động, hàng năm, 

doanh nghiệp chủ động đặt hàng với các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo 

nghề để định hướng tốt công tác đào tạo. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng 

lao động - việc làm, thường xuyên thống kê, cập nhật các thông tin có liên quan 

đến người lao động; xây dựng cơ chế phối hợp thông tin, quản lý hiệu quả tình 

hình biến động của doanh nghiệp, di biến động của lực lượng lao động theo ba 

cấp phường - xã - thị trấn, quận - huyện và thành phố. 

- Huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước gồm: nhân lực, kỹ 

thuật - công nghệ, cơ sở vật chất, tài chính tham gia phát triển giáo dục - đào tạo, 

đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, gắn với nhu cầu thực tiễn theo tinh thần Nghị 

định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 

y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo và 

phát triển nhân lực tại các địa phương, đơn vị; nghiên cứu các chế độ, chính sách 

hỗ trợ lãi suất vay tín dụng học nghề; khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây 

dựng trường đào tạo nghề hoặc hỗ trợ chi phí đào tạo, đào tạo lại, cấp học bổng 

cho người lao động, ưu tiên các đối tượng thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận 

nghèo, lao động nông thôn, người lao động thuộc diện di dời, tái định cư, người 

khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số trong diện hộ nghèo, cận nghèo. 

* Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở - ngành, Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy 

nghề thực hiện. 

b) Thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp: 

- Mở rộng đối tượng thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội theo lộ trình quy định, trong đó, chú trọng đối tượng thuộc diện tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc; tăng cường công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng 

cao nhận thức nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách, 

góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy toàn dân tích cực               

tham gia.  

- Triển khai thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 

và 2016 - 2020, trong đó, đặc biệt lưu ý đến đối tượng thuộc hộ gia đình làm 

nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; người lao động phi chính thức và các đối tượng 

khác tham gia bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế; xác định mức sống trung 

bình để có hỗ trợ người dân tham gia theo quy định, tránh tình trạng chỉ có người 
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có bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế, giúp cân đối Quỹ bảo hiểm y tế; tăng cường 

chất lượng khám, chữa bệnh và điều trị, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo 

hiểm y tế. 

- Tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền, hoạt động phối hợp của các Sở - 

ngành, Đoàn thể các cấp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong triển khai thực hiện 

nghiêm chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người dân đăng ký 

tham gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp 

có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhằm 

đảm bảo kỷ cương pháp luật, lợi ích của người lao động. Kiện toàn bộ máy, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố, tổ chức các 

chi nhánh Trung tâm tại các quận, huyện để tăng cường tiếp nhận đăng ký bảo 

hiểm thất nghiệp, giải quyết kịp thời chính sách cho người lao động. 

* Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, 

Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện tổ chức thực hiện.  

c) Phát triển kinh tế đi đôi với giảm nghèo bền vững: Phấn đấu hoàn thành 

mục tiêu Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2009 - 

2015 vào năm 2013; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu 

đãi và tín dụng nhỏ; ưu tiên đầu tư cho các phường, xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo 

còn cao và các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo; tập trung đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ về 

kinh tế như công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, 

kết hợp với các giải pháp phát triển đời sống văn hóa, tinh thần và đảm bảo các 

chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo; tiếp tục thực hiện tốt kết luận 

của Thành ủy về nâng tiêu chí giảm nghèo giai đoạn 2009 - 2015. 

- Từ năm 2013 đến năm 2015, huy động nguồn ngân sách thành phố và 

ngân sách quận, huyện (mỗi năm từ 50 tỷ đến 70 tỷ đồng) bổ sung cho quỹ giảm 

nghèo thành phố, đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất - kinh doanh của hộ nghèo, 

hộ cận nghèo; từ sau năm 2015, tùy tình hình thực tế sẽ có quyết định phù hợp 

theo hướng tăng cường nguồn lực đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận 

nghèo thành phố. 

- Thực hiện bổ sung một số chính sách đối với hộ nghèo có mức thu nhập 

từ 12 triệu đồng/ngườ/năm trở xuống từ ngân sách thành phố: 

+ Hỗ trợ khoản đồng chi trả 15% chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân 

nghèo (kể cả hỗ trợ 15% chi phí chạy thận). 

+ Hỗ trợ giáo dục bao gồm: kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí,  

tiền cơ sở vật chất trường học và tiền học buổi thứ hai cho học sinh diện hộ 

nghèo từ năm học 2010 - 2015, học phí cho sinh viên là con em hộ nghèo thành 

phố và con của cán bộ, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang thành phố theo học tại 

các trường cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (bao gồm Trung học 

chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học) theo quy định của               

Chính phủ. 
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+ Hỗ trợ chi phí học nghề, học ngoại ngữ cho lao động thuộc hộ nghèo 

thành phố tham gia xuất khẩu lao động (vận dụng theo Quyết định số 

71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020” và Thông tư Liên tịch số 31/2009/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 

71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ).  

- Thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ cận nghèo: hỗ trợ 50% mệnh giá thẻ 

bảo hiểm y tế bắt buộc cho các thành viên của hộ cận nghèo thành phố, vận động 

hỗ trợ 50% học phí cho học sinh là con em hộ cận nghèo. 

* Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường 

trực Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố) chủ trì phối 

hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh thành phố, 

Bảo hiểm xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện. 

- Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh xã Thạnh An, 

huyện Cần Giờ (vận dụng diện xã đảo theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015). 

* Phân công thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với                  

Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện 

Cần Giờ thực hiện. 

- Tổng kết việc thực hiện Quỹ hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm 

cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh (Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 

của Ủy ban nhân dân thành phố); bổ sung, điều chỉnh những nội dung quy định 

liên quan đến việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống 

của người dân sau khi tái định cư ngày càng hiệu quả; đẩy mạnh chương trình 

liên kết, hợp tác quốc tế về đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, tạo điều kiện nâng 

cao tay nghề, thu nhập cho người lao động, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp 

phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố. 

* Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối 

hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây 

dựng thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện. 

- Tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp ổn 

định và phát triển sản xuất - kinh doanh, thu hút lao động, đảm bảo việc làm và 

thu nhập cho người lao động. Tiếp tục triển khai Quyết định số 33/2011/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy 

định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của thành phố     

Hồ Chí Minh; Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của  
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Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 

13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Triển khai Quyết định số 

36/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về ban hành quy định về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông 

nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-

2015, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn ngân hàng, tổ chức 

tín dụng, giảm bớt chi phí vay vốn, góp phần giảm giá thành sản phẩm, tăng khả 

năng cạnh tranh, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ trên thị trường; đồng thời góp phần 

thúc đẩy tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa, khuyến khích đầu tư, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông 

nghiệp đô thị, nâng dần thu nhập lao động vùng nông thôn. 

* Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở 

Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở - ngành liên 

quan, các ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện. 

- Tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ, góp phần cải thiện đời sống 

công nhân, sinh viên, lao động nghèo, trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống các 

điểm bán hàng bình ổn thị trường để người dân, nhất là công nhân, lao động 

nghèo có cơ hội tiếp cận; tiếp tục vận động người có nhà trọ cho thuê với giá thuê 

phòng phù hợp, có chính sách hỗ trợ cho người có phòng cho thuê, hộ cá nhân 

trông giữ trẻ cho con em lao động nghèo. 

* Phân công thực hiện: 

- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp nhà nước,                

Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện. 

d) Nâng cao chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu các chương trình, đề 

án chăm lo cho trẻ em, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết 

tật, tâm thần, người mất sức lao động… tạo điều kiện cho các đối tượng trong 

diện được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tiến hành khảo sát các cơ sở bảo 

trợ xã hội (công lập, ngoài công lập) làm cơ sở xây dựng đề án Quy hoạch mạng 

lưới hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố; nghiên cứu cơ chế, 

chính sách hỗ trợ (về đất đai, mặt bằng, vốn vay,…) để phát triển các loại hình 

cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi, trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ… đáp ứng nhu cầu 

xã hội. Có chính sách ưu đãi và các quy định cụ thể đối với doanh nghiệp, đơn vị 

tham gia giải quyết việc làm cho người khuyết tật. 

+ Thực hiện Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 

của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

1215/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
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duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối 

nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2012 - 2020. 

+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật 

giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình quốc gia về chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi 

giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Triển khai Kế hoạch 

giải quyết người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng mang tính bền vững 

trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2015. 

+ Thực hiện Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011 - 

2020 của thành phố; các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố như: Kế hoạch 

số 4794/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2010 về triển khai Quyết định số 

37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu 

chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; Kế hoạch số 1467/KH-UBND ngày 

02 tháng 4 năm 2011 về triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-

TTg ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành 

động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2011 và tầm nhìn đến 

năm 2020; Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2011 phê duyệt 

chương trình bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 để 

thực hiện Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

* Phân công thực hiện: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở - 

ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện. 

- Ổn định, nâng cao cuộc sống của đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo thực 

hiện các chính sách đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; mở rộng hệ 

thống an sinh xã hội bao phủ đối tượng hiện chưa có trong diện được thụ hưởng 

theo quy định hiện hành; nâng dần mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo 

trợ xã hội tại phường, xã, thị trấn và tại Trung tâm bảo trợ xã hội công lập phù 

hợp với chỉ số giá tiêu dùng hàng năm (CPI) và khả năng đáp ứng của ngân sách 

thành phố; hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội trong khám chữa bệnh với phần 

đồng chi trả 5% và triển khai thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 

tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo. 

* Phân công thực hiện: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính,  

Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố, các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân 

dân các quận - huyện thực hiện. 
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đ) Đảm bảo mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó,               

tập trung cho vùng nông thôn, vùng đô thị hóa, các khu tái định cư, khu lưu trú 

công nhân: 

- Đảm bảo giáo dục tối thiểu, củng cố thành quả chống mù chữ, phổ cập 

giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học, triển khai thực hiện tốt 

đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống 

các loại hình giáo dục - đào tạo, tập trung đầu tư, xây dựng trường học  

ở các quận ven, huyện, địa bàn đô thị hóa, các khu tái định cư, khu lưu trú  

công nhân. Phát triển cân đối phù hợp giữa giáo dục phổ thông, giáo dục thường 

xuyên và dạy nghề, giữa trường công lập và trường tư thục; đẩy mạnh xã hội hóa 

gắn với chuẩn hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ngang tầm các nước trong 

khu vực Đông Nam Á, đảm bảo công bằng về cơ hội học tập cho mọi người dân.  

- Tiếp tục đầu tư đổi mới, phát triển, nâng cao toàn diện chất lượng giáo 

dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, 

chú trọng vùng nông thôn, các khu tái định cư; ưu tiên việc thực hiện chủ trương 

đổi mới chương trình, giáo trình; tạo bước chuyển căn bản từ đào tạo theo khả 

năng sang đào tạo theo chuẩn và nhu cầu xã hội; kết hợp chặt chẽ dạy chữ, dạy 

nghề và dạy làm người. 

* Phân công thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện và các cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức thực hiện. 

- Đảm bảo cung ứng các dịch vụ y tế tối thiểu, thực hiện tốt các chương 

trình mục tiêu quốc gia về y tế, các chương trình chăm sóc sức khỏe, chương 

trình phòng, chống lao quốc gia; giữ vững thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ 

uốn ván sơ sinh; chủ động phòng, chống dịch bệnh, các bệnh không lây nhiễm, 

các bệnh do lối sống có hại cho sức khoẻ. Triển khai đề án nâng cao chất lượng 

dân số thông qua tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế 

hoạch hóa gia đình, duy trì mục tiêu giảm sinh, kiểm soát tỷ lệ giới tính khi sinh; 

tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng 

cao cho người dân; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ 

em, phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh. 

- Đầu tư nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất tương ứng với quy mô và 

chức năng hoạt động của hệ thống y tế tuyến cơ sở, y tế dự phòng; đầu tư trang 

thiết bị, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại cho các bệnh viện chuyên khoa, đa 

khoa, tiếp tục phát triển hệ thống y tế chuyên sâu; đầu tư phát triển hệ thống y tế 

dự phòng, củng cố và hoàn thiện hệ thống cảnh báo dịch bệnh, thực hiện tốt các 

chương trình giám sát, kiểm soát để chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy 

hiểm đối với người. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là các bệnh 

viện tuyến cơ sở, trạm y tế, góp phần kéo giảm  tình trạng quá tải tại các bệnh 

viện tuyến thành phố; đẩy mạnh xã hội hoá y tế, phát triển hệ thống y tế tư 

nhân, triển khai và nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình, nhất là các quận ven và 
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huyện ngoại thành; thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, phát triển bảo 

hiểm y tế toàn dân. Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải cho 

các cơ sở y tế đạt chuẩn quốc gia về môi trường; xây dựng bệnh viện thân thiện. 

* Phân công thực hiện: Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở - ngành liên quan và Ủy 

ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện. 

- Đảm bảo nhà ở tối thiểu, tiếp tục chỉnh trang đô thị hiện hữu, phát triển 

các khu đô thị mới; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (về đất đai, 

quy hoạch, vốn, thủ tục hành chính,…) tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham 

gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển nhà ở xã hội; có chính sách ưu 

đãi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế 

xuất, khu công nghiệp. Tổ chức khảo sát, xây dựng và triển khai thực hiện đề án 

nhà ở cho người nghèo, theo hướng hỗ trợ người nghèo mua hoặc thuê nhà ở 

thuộc các dự án nhà ở xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình phát 

triển nhà ở cụ thể: 

+ Chương trình sửa chữa, nâng cấp, xây mới chung cư hư hỏng nặng: thực 

hiện di dời, tháo dỡ và xây dựng mới thay thế 30 chung cư cũ xuống cấp, bị hư 

hỏng nặng với khoảng 6.531 căn hộ, tổng diện tích sàn là 350.000m
2
, tập trung 

tại các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình. 

+ Chương trình nhà ở xã hội bao gồm: nhà ở cho cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang thành phố (phấn đấu hoàn thành 11 dự án với tổng 

diện tích đất là 85,3 ha, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 453.000m
2
, 4.695 

căn hộ); chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp (phát triển 7 dự án với quy 

mô 25,2 ha, tổng diện tích sàn xây dựng 781.471m
2
, 9.025 căn hộ; đồng thời tiếp 

tục kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng 20.000 căn hộ để giải 

quyết nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp). 

+ Chương trình nhà lưu trú cho công nhân: phấn đấu hoàn thành 10 dự án 

với tổng diện tích đất là 30,22 ha, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 555.190m
2
, 

ước tính số chỗ lưu trú đáp ứng khoảng 67.700 chỗ; tiếp tục điều chỉnh quy hoạch 

quỹ đất khoảng 40 ha (ước tính đáp ứng khoảng 144.700 chỗ lưu trú cho công 

nhân) gần các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện hữu để mời gọi các doanh 

nghiệp tham gia xây dựng nhà lưu trú công nhân. Các quận, huyện tiến hành 

kiểm tra tình hình hoạt động các khu nhà trọ cho công nhân, người lao động thuê 

để ở trên địa bàn, từng bước xây dựng lộ trình cải tạo nâng cấp các khu nhà trọ 

đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 

+ Chương trình ký túc xá sinh viên: tiếp tục triển khai 05 dự án phát triển 

nhà ở sinh viên trong giai đoạn 2011 - 2015 với tổng mức đầu tư 3.884 tỷ đồng, 

đáp ứng 67.000 chỗ; rà soát 05 dự án xây dựng ký túc xá sinh viên và 02 dự án 

thành phần (ký túc xá trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - khối B, C; ký túc xá 

trường Đại học Giao thông vận tải - khối 2, 3) với tổng mức đầu tư 923 tỷ đồng, 

đáp ứng khoảng 13.700 chỗ ở cho sinh viên, đảm bảo đủ điều kiện xây dựng và 

hoàn thành trong giai đoạn 2011 - 2015, đáp ứng chỉ tiêu xây dựng 80.000 chỗ ở 

cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 
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* Phân công thực hiện: Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở - ngành liên quan, Ban Quản 

lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố, các cơ sở giáo dục đào tạo và             

Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện. 

- Đảm bảo nước sạch, chú trọng đưa nước đến tận hộ dân ở các phường, 

xã nghèo, khu lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên, nhà tái định cư; gắn với 

thực hiện các quy định hạn chế và sớm cấm khai thác nước ngầm tùy theo từng 

địa bàn; triển khai thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015; cải thiện cơ 

bản tình trạng sử dụng nước sinh hoạt của người dân ở các huyện. 

* Phân công thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì 

phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một 

thành viên, các Sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức 

thực hiện. 

- Đảm bảo thông tin, tăng cường và nâng cao chất lượng thông tin, truyền 

thông đến người dân, đặc biệt người nghèo, người dân ở địa bàn khó khăn; đẩy 

mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, vùng khó 

khăn; củng cố và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, nhất là ở huyện Cần Giờ. 

* Phân công thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức thực hiện. 

3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể, 

huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội: 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, phát huy 

sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao của Đảng bộ trong việc 

thực hiện các chương trình, chính sách đối với người có công và đảm bảo an sinh 

xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện, 

đưa nội dung thực hiện vào kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng 

năm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan 

đơn vị. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quản quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực xã hội, 

nhất là ở cấp cơ sở; tăng cường quản lý các loại Quỹ hỗ trợ giảm nghèo, Quỹ 

quốc gia về việc làm, quỹ tín dụng của các đoàn thể… gắn với đa dạng hóa 

phương thức hỗ trợ  (về vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm…) phù hợp với 

khả năng của từng đối tượng trong diện được thụ hưởng và quy hoạch phát triển 

kinh tế - văn hóa - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ của 

các cơ quan nhà nước để phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong 

công tác quản lý, triển khai thực hiện các chính sách người có công và đảm bảo 

an sinh xã hội. 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, nâng 

cao  nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong chấp hành quy 

định và tham gia thực hiện chính sách xã hội. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính 

sách nhằm mở rộng sự tham gia của mọi chủ thể vào cung cấp ngày càng nhiều 

các dịch vụ xã hội cơ bản, tham gia thiết thực vào đảm bảo an sinh xã hội; thực 

hiện Xã hội hóa theo tinh thần Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 

năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

- Phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chính sách xã hội; tiếp tục 

đẩy mạnh các cuộc vận động xã hội như: ngày Vì người nghèo, phong trào tương 

thân tương ái, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phong trào “3 tiết kiệm, 03 

tương trợ”, các cuộc vận động xã hội khác (vận động người có phòng trọ cho thuê 

hưởng ứng không tăng giá, vận động doanh nghiệp hưởng ứng chủ trương nâng 

cao chất lượng đời sống vật chất cho người lao động...). 

* Phân công thực hiện: các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

tổ chức thực hiện; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các 

đoàn thể thành phố cùng tham gia thực hiện. 

4. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học nâng cao hiệu quả thực 

hiện chính sách an sinh xã hội:  

- Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội, nhất là các chính sách nhà ở, chính sách miễn giảm chi phí về giáo dục, y tế, 

chính sách đào tạo và giải quyết việc làm đối với gia đình người có công, hộ 

nghèo, cận nghèo, người dân vùng nông thôn, người dân thuộc diện di dời, tái 

định cư, người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thành phố… trên 

các nội dung chính: hiệu lực thực thi và hiệu quả xã hội;  

- Xây dựng đề án nghiên cứu, định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 

mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp chương trình hành động và kế hoạch đã đề ra, 

trong đó tập trung đánh giá sự tác động của chương trình, kế hoạch, kết quả triển 

khai thực hiện đến các đối tượng thụ hưởng, cộng đồng xã hội và đến sự phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố, kịp thời điều chỉnh hạn chế và tháo gỡ khó 

khăn để hướng đến mục tiêu góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố và cả nước (thực hiện vào giữa và cuối các giai đoạn 2012 - 2015 

và 2016 - 2020). 

* Phân công thực hiện: Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố chủ trì phối 

hợp với các Sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và cơ 

quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung 

nhiệm vụ, giải pháp được quy định trong Kế hoạch này trình Ủy ban nhân dân 

thành phố; thời gian thực hiện chậm nhất trong qu  ý I năm 2013. 
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2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối triển khai thực 

hiện Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện; 

tham mưu công tác sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện, trình Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

3. Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện 

Kế hoạch. 

4. Các đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và nội dung 

được phân công có trách nhiệm thực hiện kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo 

cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp 

trình Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những 

khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo cho Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội để tổng hợp và có hướng đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, chỉ đạo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Thường trực Ủy ban nhân dân TP;                                               

- Văn phòng Thành ủy và các Ban của Thành ủy; 

- Ban Văn hóa - Xã hội/HĐND thành phố; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể TP; 

- Các Sở - ngành thành phố;  

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện; 

- VPUB: CPVP; Các Phòng CV; 

- Lưu:VT, (VX-TC)  D. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  
  

((đđãã  kkýý))  

  

Hứa Ngọc Thuận 

 


