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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-LĐ 
V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 

khóa XI một số vấn đề về chính sách 

xã hội giai đoạn 2012-2020 

Tủa Chùa, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

  Kính gửi:    

                             - Các phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục  

và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển 

 nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Y tế huyện; 

               - Bảo hiểm xã hội huyện. 

Thực hiện Công văn số 677-CV/HU ngày 05/4/2022 của Huyện ủy Tủa Chùa 

về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số 

vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. UBND huyện yêu cầu:  

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện báo cáo tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã 

hội giai đoạn 2012-2020 gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) 

trước 29/4/2022. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm nghiên cứu nội dung 

Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 01/6/2012 của  Ban chấp hành Trung ương khóa XI 

và đề cương báo cáo, có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện kết quả thực hiện 

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp đến năm 2020 và ước thực hiện đến hết năm 2022; tổng hợp nguồn 

lực thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2020, ước thực hiện đến hết năm 2022; 

đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030. 

- Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội) trước ngày 25/4/2022 để tổng hợp (bản điện tử gửi về địa chỉ email: 

trankd6868@gmail.com. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm nghiên cứu nội dung 

Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI 

và đề cương báo cáo, có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện kết quả thực hiện 

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chính sách bảo đảm giáo dục tối 

thiểu đến năm 2020 và ước thực hiện đến hết năm 2022; tổng hợp nguồn lực thực 

hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2020, ước thực hiện đến hết năm 2022; đề xuất 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030. 

- Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội) trước ngày 25/4/2022 để tổng hợp (bản điện tử gửi về địa chỉ email: 

trankd6868@gmail.com).  
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4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm nghiên cứu nội dung 

Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI 

và đề cương báo cáo, có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện kết quả thực hiện 

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm nhà ở tối thiểu đến hết năm 

2022; tổng hợp nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2020, ước thực 

hiện đến hết năm 2022; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030. 

- Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội) trước ngày 25/4/2022 để tổng hợp (bản điện tử gửi về địa chỉ email: 

trankd6868@gmail.com).  

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm nghiên cứu nội dung 

Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI 

và đề cương báo cáo, có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện kết quả thực hiện 

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm nước sạch đến hết năm 

2022; tổng hợp nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2020, ước thực 

hiện đến hết năm 2022; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030. 

- Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội) trước ngày 25/4/2022 để tổng hợp (bản điện tử gửi về địa chỉ email: 

trankd6868@gmail.com).  

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Báo cáo kết quả thực hiện các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm thông tin truyền thông; đề xuất mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030 gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội) trước ngày 25/4/2022 để tổng hợp (bản điện tử gửi về địa 

chỉ email: trankd6868@gmail.com).  

7. Phòng Y tế huyện: Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm y tế tối thiểu (bao gồm cả bảo hiểm y tế); đề xuất 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030 gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 25/4/2022 để tổng hợp (bản điện tử gửi 

về địa chỉ email: trankd6868@gmail.com).  

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kết 

luận số 92-KL/TW 

   1. Đánh giá chung 

    1.1. Đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt Nghị Quyết 

    1.2. Đánh giá việc tổ chức chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển 

khai thực hiện: 

    - Việc xây dung chương trình, kế hoạch và chỉ đạo triển khai Nghị quyết 

     - Cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch, đề án, chính 

sách, pháp luật của cơ quan, đơn vị; 

    - Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện của cơ quan, 

đơn vị. 

   1.3. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: 

    (1) Chính sách Ưu đãi người có công với cách mạng; 

    (2) Về bảo đảm an sinh xã hội: 

     - Về việc làm, thu nhập và giảm nghèo. 

     - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

     - Trợ giúp xã hội; 

      - Bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân: 

      + Bảo đảm giáo dục tối thiểu; 

      + Bảo đảm y tế tối thiểu (gồm cả bảo hiểm y tế); 

      + Bảo đảm nhà ở tối thiểu; 

      + Bảo đảm nước sạch; 

      + Bảo đảm thông tin truyền thông; 

      - Chính sách an sinh xã hội trong đại dịch COVID-19. 

     (3) Nguồn lực thực hiện: 

      - Về cơ chế: cơ chế, chính sách huy động và phân bổ nguồn lực 

      - Về kết quả thực hiện: 

      + Nguồn NSNN; 

      + Nguồn tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân; 

      + Nguồn đóng góp của người sử dụng dịch vụ; 

      + Các nguồn hợp pháp khác. 

     1.4. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2020 và kết quả 

thực hiện (ước thực hiện) đến hết năm 2022. 
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     1.5. Đánh giá các mặt hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh 

nghiệm. 

    2. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về chính sách xã hội giai 

đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 

     2.1. Bối cảnh 

     2.2. Quan điểm 

     2.3. Mục tiêu 

     2.4. Nhiệm vụ chủ yếu 

     2.5. Giải pháp thực hiện 
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