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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND               Lai Châu, ngày      tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020  

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 

(khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020  

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

 Căn cứ Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề 

chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (gọi tắt là Kết luận số 92-KL/TW). 

Thực hiện Công văn số 377-CV/TU ngày 23/11/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW trên địa 

bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 

số 92-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về hệ 

thống chính sách xã hội, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, huy động sự tham 

gia của hệ thống chính trị trong việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế, người nghèo, hộ 

thuộc diện khó khăn, người dân phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương.  

2. Yêu cầu 

Đẩy mạnh công tác truyền thông, triển khai kịp thời, hiệu quả các chính 

sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế được tiếp cận, thụ 

hưởng các chính sách, chương trình an sinh xã hội phù hợp trên địa bàn tỉnh. 

 II. NHIỆM VỤ 

1. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 

Giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng; Bảo đảm cơ bản không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với 

cách mạng, 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng có 

mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn; đẩy 
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mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, công tác xã hội 

hóa, huy động nguồn lực trong cộng đồng chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, 

tinh thần của người có công với cách mạng. 

2. Về giảm nghèo và trợ giúp xã hội 

- Tiếp tục huy động nguồn lực cho công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo như: Hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ tín dụng... và các chính 

sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo (MTQG) giảm nghèo bền 

vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025, phấn đấu toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ 

nghèo bình quân 3%/ năm (riêng các huyện nghèo 4,3%). 

- Đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng chính sách 

được trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng; 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất 

do thiên tai, hỏa hoạn được trợ giúp kịp thời. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức của người dân, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

các tổ chức trong việc giúp đỡ các đối tượng yếu thế xã hội. Phổ biến, giới thiệu 

các mô hình quản lý, các mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả, các gương “người 

tốt, việc tốt”..., khuyến khích các đối tượng yếu thế tự vươn lên trong cuộc sống, 

khắc phục tính ỷ lại, trông chờ vào trợ giúp của Nhà nước. 

3. Về chính sách việc làm, giáo dục nghề nghiệp 

Triển khai các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao 

động; đẩy mạnh việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng; thực hiện có hiệu quả chương trình giải quyết việc làm.  

Tiếp tục triển khai tốt công tác giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực của tỉnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết 

việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; phấn đấu đến cuối năm 2025, 

tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 62,8%; hằng năm, đào tạo nghề cho 

8.000 người, giải quyết việc làm cho 8.500 lao động. 

4. Về bảo hiểm xã hội  

Đa dạng hóa các hình thức bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội; chú trọng việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người 

dân.  

Phấn đấu đến năm 2025, có 20%, năm 2030 có 25% lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực 

phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1,1% lực 

lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 18% lực lượng lao động trong độ tuổi 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 18,5% số người sau độ tuổi nghỉ hưu 
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được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. 

Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm đạt mức 80% vào 

năm 2025 và 90% vào năm 2030. 

5. Về giáo dục, đào tạo 

Thực hiện việc hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, 

xây dựng và nâng cao chất lượng xã hội học tập, nâng cao chất lượng phổ cập 

giáo dục. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đền án, kế 

hoạch của Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh về đổi mới giáo 

dục và đào tạo nhằm xây dựng nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện 

và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người, đảm bảo giáo dục 

tối thiểu cho người dân. 

Nâng cao chất lượng học sinh trong các trường vùng khó khăn, các trường 

dân tộc nội trú, bán trú. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, phấn đấu đến 

năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 66% trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì, nâng 

cao chất lượng phổ cập giáo dục mần non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn mức độ 2 

về phổ cập giáo dục tiểu học, trong đó 89% số xã, phường, thị trấn trở lên đạt 

chuẩn mức độ 3; tỉnh đạt chuẩn mức độ 1 về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 

trong đó 80,5% số xã, phường, thị trấn trở lên đạt chuẩn mức độ 2. 

6. Về chính sách nhà ở, nước sạch, thông tin - truyền thông 

- Tăng cường quản lý xây dựng, phát triển các điểm dân cư nông thôn tập 

trung, khu dân cư thôn, bản, không để phát triển tự do, rải giác, khó khăn về hạ 

tầng thiết yếu. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án ổn định dân cư, phát triển 

kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; thực hiện quy hoạch, bố trí 

sắp xếp lại dân cư, đặc biệt là vùng có nguy cơ thiên tai, vùng biên giới, vùng 

đặc biệt khó khăn. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-

2025, áp dụng cơ chế nhà ở cho người có thu nhập thấp, người nghèo, người có 

công, thân nhân người có công với cách mạng; tạo điều kiện cho các tổ chức 

kinh doanh tham gia thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội.  

- Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn bảo đảm mức tối thiểu về nước sạch cho người dân; 

cải thiện cơ bản tình trạng sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của dân cư, đặc 

biệt là dân cư nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng núi. Hoàn thiện đầu tư, 

quản lý hạ tầng cấp nước sinh hoạt nông thôn bảo đảm không còn thôn, bản khó 

khăn về nước sinh hoạt. Phấn đấu đến năm 2025 trên 93% hộ dân nông thôn 

được sử dụng nước hợp vệ sinh. 
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- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình đưa thông tin về cơ sở; củng cố và 

phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa. Tăng cường 

công tác thông tin truyền thông đến người dân nghèo; tiếp tục duy trì thực hiện 

chương trình giảm nghèo truyền thông. Phấn đấu duy trì 100% tỷ lệ phủ sóng 

phát thanh và truyền hình.  

7. Về y tế, chăm sóc sức khỏe 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 

cơ sở. Đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; cung ứng đủ thiết 

bị y tế thiết yếu. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân 

đạt 98%.  

Tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nhất là 

tiêm chủng mở rộng; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; phòng, chống lao và 

HIV/AIDS. Phấn đấu 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ trẻ 

em dưới 5 tuổi bị duy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 12%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi còn dưới 20% vào năm 2025; trên 90% số xã 

có bác sĩ làm việc. 

8. Về văn hóa 

Tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn 

tỉnh; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc của 

địa phương. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. Phấn đấu đến năm 2025 có 86% hộ gia đình, 75% thôn, bản, khu 

phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 

III. GIẢI PHÁP 

1. Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội theo Kết luận 92-

KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức và Nhân dân.  

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, nhất là 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

an sinh xã hội thời gian tới. 

2. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối 

tượng bảo trợ xã hội... Giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của xã hội, gắn phát 

triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo mọi người dân 

đều công bằng trong tiếp cận giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường, nước sạch... 
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3. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực cho thực hiện giảm nghèo và 

an sinh xã hội, huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho các 

đối tượng yếu thế, thực hiện tốt các phong trào từ thiện, nhân đạo. 

4. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ công chức lao động xã hội cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về an sinh xã 

hội trong giai đoạn mới. 

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và các chính 

sách an sinh xã hội kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm minh 

những vi phạm, trục lợi trong thực hiện chính sách.  

6. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội trên địa bàn, rút kinh nghiệm, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các sở, 

ban ngành, các huyện, thành phố thực hiện việc tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức về chính sách an sinh xã hội. Tham mưu, hướng dẫn, triển khai kịp thời các 

chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, 

dạy nghề, việc làm, bảo hiểm xã hội. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết 

quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, tham mưu 

UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư công theo quy định để thực hiện các 

chương trình, dự án trong lĩnh vực an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo UBND 

tỉnh cân đối các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước trong năm cho các sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh và lồng ghép với các chương trình dự án, kế hoạch khác có liên 

quan trên địa bàn tỉnh để thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

4. Sở Y tế 

Tham mưu triển khai các chương trình, đề án, dự án về y tế; cải thiện dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các tuyến cơ sở; quan tâm ưu tiên các xã, 

thôn, bản có điều kiện về kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xây dựng hệ thống 
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mạng lưới hỗ trợ tư vấn chuyên môn ở tuyến trạm y tế nhằm phát triển dịch vụ 

chăm sóc y tế toàn diện cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trên địa 

bàn tỉnh. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch liên quan đến ngành 

đang quản lý. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Triển khai thực hiện các chương trình, đề án về giáo dục - đào tạo trên địa 

bàn tỉnh. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch liên quan đến lĩnh vực 

ngành quản lý. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về thông tin, truyền thông theo Kế 

hoạch. Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thường 

xuyên tuyên truyền về hoạt động đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội và công tác 

triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

7. Sở Xây dựng 

Tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các hoạt động hỗ 

trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

8. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

 Tham mưu xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa; triển khai có hiệu quả 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh. 

9. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn; đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về bảo đảm nước 

sạch theo Kế hoạch đề ra. Tham mưu thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển 

kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; Thực hiện quy hoạch, bố trí 

sắp xếp lại dân cư, đặc biệt là vùng có nguy cơ thiên tai, vùng biên giới, vùng 

đặc biệt khó khăn. 

10. Ban Dân tộc tỉnh 

 Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, thực hiện và kiểm tra, đánh 

giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. 

11. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 
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Thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn vay giải quyết việc làm, vốn 

vay cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho người lao động đi làm 

việc theo hợp đồng ở nước ngoài. 

12. Đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên tham 

gia phổ biến, thực hiện, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tích 

cực tham gia và giám sát việc thực hiện Chương trình chính sách an sinh xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội 

phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Chủ động bố trí ngân sách, huy động các 

nguồn lực thực hiện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách trên 

địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội theo định kỳ và đột 

xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổng 

hợp theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động - TB&XH (để b/c); 

- TT. Tỉnh ủy (để b/c); 

- U; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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