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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         
Số:             /BC-UBND TP. Hải Dương, ngày       tháng     năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình Công tác xã hội

trên địa bàn thành phố năm 2022

 
          Thực hiện Công văn số 53/SLĐTBXH-BTXH ngày 06/01/2023 của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện 
Chương trình Công tác xã hội năm 2022.

UBND thành phố Hải Dương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 
Công tác xã hội năm 2022 trên địa bàn thành phố như sau:

I. Những kết quả đạt được

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo về các chính sách đối 
với các đối tượng công tác xã hội năm 2022, cụ thể: Kế hoạch số 315/KH-
UBND ngày 25/8/2022 về việc “thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về 
người cao tuổi thành phố Hải Dương giai đoạn 2021-2030”; Kế hoạch tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2022),  Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2022; Kế 
hoạch xây dựng phường, xã phù hợp với trẻ em năm 2022 ; Kế hoạch phòng 
chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch triển khai 
Tháng hành động vì trẻ em; Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em; Kế hoạch thực 
hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của 
pháp luật thành phố Hải Dương giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 
2030; Kế hoạch tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022; Kế hoạch 
thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy năm 2022; Kế hoạch Tháng hành 
động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 
2022; Công văn số 593/UBND-LĐTBXH ngày 18/3/2022 về việc chấn chỉnh 
thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội; Công văn số 
883/ UBND-LĐTBXH ngày 14/4/2022 về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày 
Người khuyết tật 18/4. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho cán bộ và nhân dân về chính sách trợ giúp xã hội như Luật người 
khuyết tật, Luật người cao tuổi, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP, Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH... và các văn bản hướng dẫn 
thi hành trên hệ thống phát thanh từ thành phố đến các phường, xã. 

2. Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi, Pháp 
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lệnh ưu đãi Người có công, Luật bảo vệ Chăm sóc trẻ em, các Nghị định về điều 
tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn và hằng năm, các Kế hoạch định kỳ 
của UBND thành phố về Lao động, việc làm, Người có công, Giảm nghèo, Bảo 
trợ xã hội, Tệ nạn xã hội, Bình đẳng giới, các chính sách hỗ trợ đối với các đối 
tượng công tác xã hội luôn được chú trọng, hình thức tuyên truyền đa dạng, 
được triển khai thường xuyên thông qua các hình thức như: hệ thống Đài phát 
thanh từ thành phố đến phường xã; băng rôn tuyên truyền; các buổi trợ giúp 
pháp lý cho người khuyết tật, tập huấn chính sách Trợ giúp xã hội và phục hồi 
chức năng cho người khuyết tật nhằm từng bước nâng cao nhận thức của cộng 
đồng, xã hội về Người khuyết tật trong các lĩnh vực như: y tế, văn hóa, giáo dục, 
thể dục, thể thao, tiếp cận và sử dụng các phương tiện giao thông và các công 
trình xây dựng công cộng, hòa nhập cộng đồng.

 3. Kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội năm 2022

Tại thành phố Hải Dương, số người cần trợ giúp xã hội lớn. Tính đến tháng 
12/2022, toàn thành phố có 40.569 người cao tuổi, 4500 người có công, 6326 
đối tượng bảo trợ xã hội, 2605 người khuyết tật, 2722 người nghèo, 2828 người 
cận nghèo. Ngoài chính sách trợ cấp hằng tháng và các chính sách khác theo quy 
định của nhà nước, các đối tượng công tác xã hội trên địa bàn thành phố đều 
được tặng quà trong các ngày Lễ Tết, thăm khám bệnh miễn phí theo chương 
trình riêng của thành phố. Cụ thể: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh 
Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), thành phố đã tổ chức thăm hỏi, chuyển quà của 
Trung ương, tỉnh, thành phố tới các đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời tới 
tận tay đối tượng là Người có công với Cách mạng cụ thể như sau: Chuyển 6134 
suất quà của Chủ tịch nước với số tiền trên 1,8 tỷ đồng; Chuyển 6400 suất quà 
của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam với số tiền trên 5 tỷ 400 
triệu đồng; trao tặng quà cho 125 người có công tiêu biểu của 25 phường xã với 
tổng số tiền: 162.500.000đ. Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà 
cho 300 người có công tại 03 xã: Quang Trung, Liên Hồng, Tân Bình với tổng 
số tiền là 100 triệu đồng. Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, với chủ 
trương của thành phố là tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đều có 
quà Tết, thành phố đã chuyển quà tới 1.056 hộ cận nghèo, mỗi suất 200.000 
đồng; 2.418 đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, mỗi suất 
200.000 đồng; trợ giúp 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hội, 
đoàn thể của thành phố: Người mù, Da cam, Người cao tuổi, Cựu tù Phú Quốc, 
Liên đoàn Lao động để tặng quà cho hội viên, người lao động khó khăn, công 
nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các doanh nghiệp ngoài khu công 
nghiệp, trong các khu nhà trọ. tặng 125 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt, trị giá trên 62 triệu đồng. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01-6 năm 2022, 
thành phố đã tặng 75 suất quà cho 75 trẻ em tại 25 phường, xã, mỗi phường xã 
là 03 trẻ em, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; tặng sữa cho các trường mầm 
non công lập và tư thục trên địa bàn thành phố, mỗi trường 05 thùng sữa, mỗi 
thùng sữa trị giá 325.000 đồng; tặng quà cho hai cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 
em trên địa bàn là Trung tâm bảo trợ xã hội và bệnh viện nhi tỉnh Hải Dương 
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mỗi đơn vị 2 triệu đồng. Nhân dịp Tết trung thu năm 2022, thành phố đã Phối 
hợp với Thành đoàn tổ chức “Đêm hội trăng rằm 2022” cho trẻ em tại trường 
Tiểu học Tứ Minh, tặng 20 suất quà trị giá 600.000đ/ suất cho các học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn tại đêm hội trăng rằm;  tổ chức các hoạt động thăm, tặng 
quà bằng tiền mặt cho trẻ em tại 33 trường Tiểu học, Trung tâm BTXH Hải 
Dương (33 đơn vị x 2.000.000/đơn vị) tổng tiền = 66.000.000đ. Tặng quà cho 30 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 03 trường: Tiểu học Nam Đồng, Tiểu học 
Thanh Bình và Tiểu học An Thượng (30 học sinh x 500.000đ/ học sinh). Tặng 
quà cho 106 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 25 phường, xã ( 106 trẻ em x 
500.000đ).

Năm 2022, UBND thành phố đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh 
và Xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn một số chính sách về người khuyết 
tật, kỹ năng chăm sóc người khuyết tật cho đại diện 120 người khuyết tật, hộ gia 
đình chăm sóc người khuyết tật tại 4 đơn vị: Tứ Minh, Nam Đồng, Ái Quốc, 
Quyết Thắng ; tập huấn kỹ năng chăm sóc người tâm thần,trẻ tự kỉ đối với 60 
đại diện hộ gia đình tại 03 đơn vị: Việt Hòa, Thanh Bình, Quang Trung; tập 
huấn “Thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý và vì sự tiến bộ của phụ 
nữ năm 2022”; tập huấn “Kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo 
lực trên cơ sở giới”; tập huấn cho các ban ngành đoàn thể của thành phố liên 
quan đến ngành công tác xã hội và 60 trưởng thôn, khu dân cư với nội dung  tập 
huấn gồm các kiến thức công tác xã hội chuyên sâu về cung cấp dịch vụ xã hội 
cho các đối tượng là người cao tuổi, khuyết tật, người nghèo... Qua đợt tập huấn, 
bồi dưỡng 100% các học viên được nâng cao kiến thức về nghề công tác xã hội, 
cơ bản nắm bắt được nghiệp vụ cơ bản về nghề công tác xã hội. 

Ngành Y tế thực hiện khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 700 
lượt bệnh nhân tâm thần; tổ chức 02 lớp tập huấn cho 40 đại biểu là cán bộ, công 
chức, cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội. Trạm y tế các phường, xã 
thường xuyên triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức 
phổ thông về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; hướng dẫn 
người khuyết tật phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi 
chức năng; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người khuyết tật; khám bệnh, 
chữa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên môn cho người khuyết tật; ưu tiên khám 
bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, 
trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai theo quy 
định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Theo chương trình “ Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ 
chức, trên địa bàn thành phố hiện có 77 cháu được nhận đỡ đầu với số tiền cam 
kết hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng. Tổng số có 36 tập thể và 23 cá nhân nhận đỡ đầu 
các cháu. Trong hội nghị tổng kết năm 2022, các mẹ đỡ đầu, các doanh nghiệp, 
các nhà tài trợ đã tặng quà cho các cháu với tổng trị giá 150 triệu đồng. 

Trong những năm qua, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã 
phát huy vai trò thực hiện các hoạt động hỗ trợ người bệnh tại bệnh viện và với 
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cộng đồng, là cầu nối cung cấp thông tin, giúp họ được hưởng thụ đầy đủ các 
dịch vụ khám chữa bệnh, đạt được hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đồng 
thời thường xuyên kết hợp với các câu lạc bộ, nhóm từ thiện tổ chức tặng quà 
cho người bệnh nhân dịp các ngày lễ lớn. Để hỗ trợ người bệnh, Phòng Công tác 
xã hội cử nhân viên hỗ trợ trực tiếp người bệnh tại khoa Khám bệnh, chỉ dẫn, 
hướng dẫn bệnh nhân quy trình, thủ tục khám, chữa bệnh, giải đáp thắc mắc 
người bệnh. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh luôn thực hiện tốt các biện pháp 
khám bệnh, chữa bệnh phù hợp cho người khuyết tật; tư vấn biện pháp phòng 
ngừa và phát hiện sớm khuyết tật; xác định khuyết tật bẩm sinh đối với trẻ em sơ 
sinh để kịp thời có biện pháp điều trị và chỉnh hình, phục hồi chức năng phù 
hợp; thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh 
chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.

Công tác chăm lo, động viên tinh thần cho các đối tượng yếu thế luôn 
được thành phố quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh 
đó, việc triển khai thực hiện xuyên suốt những chủ trương, chính sách, chương 
trình liên quan đã thật sự phát huy hiệu quả, từng bước ổn định, nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với các đối tượng cần trợ giúp 
xã hội thời gian qua ở các địa phương, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích 
cực. Việc giải quyết chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên, cấp thẻ bảo hiểm y tế, 
hỗ trợ mai táng phí, công tác chăm sóc sức khỏe, các chế độ, chính sách giáo 
dục, các hoạt động thăm tặng quà...được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo quy 
định của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến các đối tượng 
cần trợ giúp xã hội đã được triển khai, qua đó người dân đã nắm bắt được những 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cùng với địa 
phương thực hiện và giám sát thực hiện.

2. Tồn tại, hạn chế

Đối tượng cần được can thiệp, trợ giúp của công tác xã hội ngày càng 
tăng, tuy nhiên, các dịch vụ công tác xã hội chưa đa dạng, chưa đáp ứng được 
nhu cầu của người dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, nhân viên, 
cộng tác viên công tác xã hội còn thiếu về số lượng và chất lượng. Cơ cấu các 
dịch vụ công tác xã hội có sự kết hợp của các cơ quan, đơn vị công lập và ngoài 
công lập chưa được xác định rõ ràng. Các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp 
chưa được cung cấp cho người dân tại cộng đồng, làm giảm hiệu quả của các 
chính sách phúc lợi xã hội.

 Khuôn khổ pháp lý phát triển công tác xã hội chưa được quy định ở cấp 
độ Luật, Nghị định; nhiều bất cập trong việc cấp chứng chỉ hành nghề; cấp, thu 
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hồi, điều chỉnh giấy phép hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã 
hội và điều kiện thành lập, hoạt động và điều kiện giải thể cơ sở cung cấp dịch 
vụ công tác xã hội; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ công tác xã 
hội chưa được xác định cụ thể trong hệ thống văn bản pháp luật…

III. Kiến nghị

- Công chức làm công tác Lao động-Thương binh và xã hội thực hiện chế 
độ chính sách cho người khuyết tật thay đổi thường xuyên liên tục nên đề nghị 
Sở Lao động-TB&XH tỉnh định kỳ mở lớp tập huấn nghiệp vụ.

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; cùng các cơ chế và chính sách huy động 
các nguồn lực từ xã hội, thu hút sự tham gia của cộng đồng vào công tác xã hội 
đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, 
phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân đối với phát triển công tác xã hội, thực 
hiện các chính sách an sinh xã hội cũng như giải quyết các vấn đề xã hội còn tồn 
tại hiện nay có hiệu quả, khả thi.

- Đề xuất thêm kinh phí để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các cơ sở dịch vụ công tác xã hội; kiểm tra, giám sát nghề công tác xã hội; khắc 
phục những hạn chế, tồn tại, tuyên truyền và mở rộng mạng lưới cộng tác viên 
thôn khu dân cư…

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác xã hội năm 
2022 của UBND thành phố Hải Dương./.

 Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH tỉnh;
- CT, PCT UBND TP (b. Hà);
- Văn phòng HĐND&UBND TP;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thu Hà
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