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01. Trần Thị Thúy Chinh. PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH SƠN LA / Trần Thị Thúy Chinh // Tạp chí 
Mặt Trận.- Tháng 8/2020.- Số 204.- Tr. 42-45. 
 

Tóm tắt: Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức 
đúng đắn về mối quan hệ giữa phát huy dân chủ ở cơ sở với xây dựng nông thôn 
mới. Bài viết đánh giá những kết quả đạt được của việc phát huy dân chủ ở cơ sở 
trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp 

nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh 
Sơn La. 

Phát huy dân chủ ở cơ sở trong quá trình xây dựng nông thôn mới là thực hiện 
việc phát huy dân chủ ở cơ sở gắn liền với quá trình xây dựng nông thôn mới nhằm thực 
hiện các mục tiêu của quá trình xây dựng nông thôn mới trên tất cả các lĩnh vực: Chính 
trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Ở tỉnh Sơn La, quá trình xây dựng 
nông thôn mới đã chú trọng lấy việc phát huy dân chủ ở cơ sở làm động lực thực hiện. 
Cụ thể, tỉnh đã gắn kết việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở - “dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra” vào thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Quá trình 
thực hiện đó bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tuy 
nhiên, cũng còn những hạn chế, bất cập đặt ra cần giải quyết. 

THỰC TRẠNG VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH SƠN LA TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY 

Để phát huy dân chủ trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Sơn La không 

ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính trị cấp cơ sở. 
Do đó, hệ thống chính trị cấp cơ sở từng bước được củng cố; công tác quy hoạch cán bộ, 
đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ... không ngừng được 
nâng cao. Tỉnh Sơn La đã tiến hành công khai các văn bản của Đảng, các chính sách của 
Nhà nước, chính sách của tỉnh về xây dựng nông thôn mới cho nhân dân được biết để 
bàn bạc, đóng góp ý kiến. Ủy ban nhân dân ở các địa phương chủ động tổ chức công 
khai cho nhân dân biết những nội dung theo quy định bằng nhiều hình thức, như: Thông 

qua các kỳ họp hội đồng nhân dân, các cuộc tiếp xúc cử tri, tổ dân phố, niêm yết trên các 
bảng tin tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và khu dân cư. Trong những 
năm qua, tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở 
cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn 
kiện toàn công tác tổ chức chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động; thường xuyên tổ chức 
các đợt kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cả hệ 
thống chính trị, ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt chính trị của nhân dân, huy 
động sức dân tham gia các phong trào xây dựng đề án nông thôn mới. 

Để phát huy dân chủ nhân dân trên lĩnh vực kinh tế trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới, tỉnh Sơn La đã thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng 
làm. Tỉnh đã chú trọng huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia vào công cuộc xây 
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dựng nông thôn mới. Nếu như trước đây, việc vận động nhân dân tham gia đóng góp 

cùng Nhà nước trong xây dựng các công trình tại nông thôn thường mang tính chất đơn 
lẻ, tùy theo nhu cầu của từng khu dân cư, thì nay với việc thông tin đầy đủ các chủ 
trương, kế hoạch xây dựng nông thôn mới, cùng với phong trào thi đua dân vận khéo, 
hầu hết các công trình đều được nhân dân chủ động tổ chức bàn bạc, vận động các mạnh 

thường quân và trực tiếp đóng góp để cùng Nhà nước thực hiện. 5 năm qua, người dân 
đã đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện chương trình, với giá trị quy đổi 1.123 tỷ 
đồng. Quá trình triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất đều được ủy 
ban nhân dân ở các xã, phường, thị trấn tổ chức công khai cho nhân dân biết bằng nhiều 
hình thức như: Thông qua các kỳ họp Hội đồng nhân dân, các cuộc tiếp xúc cử tri, các 
cuộc họp thôn; niêm yết trên các bảng tin tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 
phát tin trên hệ thống truyền thanh các huyện và các xã, phường, thị trấn. Trong số 

những nội dung được công khai, nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời 
sống người dân được đưa ra cho nhân dân góp ý, đề xuất cho cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định như: Đề án xây dựng xã nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phương án bồi thường giải phóng mặt 

bằng cho các dự án... Tổ chức cho dân bàn và quyết định trực tiếp việc xây dựng quy 
ước cộng đồng khu dân cư, về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các 
công trình phúc lợi công cộng... Cùng với đó, thành lập các tổ giám sát của nhân dân 
trong quá trình triển khai các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất, trong thực hiện các 

chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. 
Để phát huy dân chủ nhân dân trên lĩnh vực văn hóa - xã hội trong quá trình xây 

dựng nông thôn mới, tỉnh Sơn La đã chú trọng phát huy vai trò của nhân dân tham gia 
vào các hoạt động phát triển văn hóa - xã hội. Hệ thống các công trình cơ sở vật chất văn 

hóa tiếp tục được quan tâm xây dựng từ nguồn vốn ngân sách kết hợp với sự chung tay 
đóng góp của người dân. Đến nay, nguồn vốn huy động để đầu tư thực hiện tiêu chí số 6 
về cơ sở vật chất văn hóa là khoảng 415 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trực tiếp từ 
chương trình là 189 tỷ đồng, đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới 471 công trình nhà 
văn hóa, khu thể thao xã và nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Kết quả có 71/188 xã đạt 
tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tăng 71 xã so với năm 2011, tăng 54 xã so với năm 
2015. Giáo dục và y tế cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, xây mới 1.266 

phòng học, 85 phòng học bộ môn, 16 nhà hiệu bộ, 1.136 phòng học cơ sở bán trú, sửa 
chữa, cải tạo, nâng cấp 254 phòng, lớp học. Tỷ lệ phòng học kiên cố tăng từ 39,7% năm 
2010 lên 51,6% năm 2019. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được thì việc phát huy dân chủ trong quá trình xây 
dựng nông thôn mới cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa phát huy được tối đa vai 
trò, sức mạnh của người dân tham gia vào thực hiện các mục tiêu trong xây dựng nông 
thôn mới. Các địa phương còn tập trung cao cho xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng 
nhiều đến các nội dung về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển văn hóa, cải 
thiện môi trường. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu chủ động, sáng tạo, 
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nóng vội trong tổ chức thực hiện; huy động đóng góp của người dân trong xây dựng các 
công trình chưa phù hợp. 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH SƠN LA THỜI GIAN TỚI 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về mối quan 
hệ giữa phát huy dân chủ ở cơ sở với xây dựng nông thôn mới 

Coi trọng công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những quan điểm 
chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, những nội dung của quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở. Nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của việc 
phát huy dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, từ đó 
hiểu đúng các quyền và trách nhiệm của mình được quy định trong pháp lệnh. 

Để công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả thì cần xây dựng đội ngũ báo cáo 
viên nắm chắc các nội dung của quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở để 
truyền đạt ngắn gọn và dễ hiểu, dễ nhớ cho người dân. Nắm chắc được mối quan hệ 
giữa Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở với xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền cho mọi 
người hiểu và lồng ghép thực hiện. Đồng thời, nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân 
dân để liên hệ, gợi mở nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn 
tỉnh Sơn La có 11 dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 80% dân số của tỉnh. Nhận thức của 
đồng bào về vấn đề dân chủ, đặc biệt là Pháp lệnh Dân chủ cơ sở còn hạn chế, do đó 
việc phát huy dân chủ trong quá trình xây dựng nông thôn mới còn thấp. Vì vậy, để làm 
tốt công tác tuyên truyền thì đội ngũ báo cáo viên cần phải có những kiến thức, kinh 
nghiệm về tập tục, văn hóa của họ để có thể tuyên truyền, vận động bà con phát huy 
quyền và trách nhiệm làm chủ trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong 
công tác tuyên truyền cần phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, họ là những 
người có uy tín, có vai trò, vị thế rất quan trọng trong thôn, bản. Tiếng nói, hành động 
của họ có tác dụng dẫn dắt, định hướng cho cả cộng đồng. Không những vậy, họ còn là 
người gắn bó mật thiết với những người dân trong bản, hiểu rõ tập tục, tâm lý, thói quen, 
tâm tư nguyện vọng của bà con... 

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở 
Đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng, trước hết là ở việc đổi mới 

cách thức ra nghị quyết và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng; đa dạng hóa các 
nội dung sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng, kiên quyết khắc phục kiểu sinh hoạt 
hình thức, coi trọng sinh hoạt theo chuyên đề, mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, lựa chọn một số 
vấn đề trọng tâm để tìm ra giải pháp giải quyết dứt điểm. 

Bên cạnh đó, không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ 
máy chính quyền cấp cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân. Công 
khai hóa các thủ tục hành chính, thực hiện đúng quy chế công chức phục vụ nhân dân. 
Thực hiện nghiêm Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, gắn với tăng cường giữ gìn kỷ cương 
pháp luật, xây dựng quy ước để nhân dân tham gia bàn bạc, giám sát các vấn đề liên 
quan đến đất đai, xây dựng hạ tầng, vận động quyên góp các loại quỹ... Lãnh đạo, nhất 
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là người đứng đầu, duy trì lịch đối thoại với dân, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy 
sinh trong cuộc sống. Mọi hoạt động của cơ quan hành chính ở cơ sở phải hướng vào 
mục tiêu phục vụ dân, giải quyết đúng đắn và nhanh chóng các công việc có liên quan 
trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Giáo dục cán bộ, công chức cơ sở có phong cách 
“trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói 
dân hiểu, làm dân tin”. 

Đẩy mạnh phát huy dân chủ trong các hoạt động kinh tế 
Xây dựng nông thôn mới mục tiêu cuối cùng là vì người dân, vì sự phát triển của 

nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, lấy ý kiến nhân dân trong triển khai các dự án có ý 
nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch. Cần dành nhiều 
thời gian cho việc xuống cơ sở, gắn việc điều tra, lập quy hoạch với việc tìm hiểu thực 
trạng đời sống người dân cụ thể ở từng địa phương, từng vùng; đồng thời lắng nghe ý 
kiến, tâm tư người dân để trên cơ sở đó quyết định cái gì làm trước, cái gì làm sau, phù 
hợp với nguyện vọng cũng như nguồn lực của địa phương và Trung ương hỗ trợ. Từ đó 
để người dân hiểu được, thấy được là họ làm cho chính mình; đồng thời tạo mọi điều 
kiện để người dân có thể tham gia trực tiếp xây dựng một số công trình, phần việc mà 
họ có thể đảm đương. Khi đó, vai trò chủ thể của người nông dân được phát huy, đóng 
góp sức lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả cao. 

Phát huy tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch và sự giám sát của người dân 
trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Định kỳ phải có sơ kết, tổng kết để 
đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Qua theo dõi ở nhiều xã cho thấy, ở 
nơi nào làm tốt công tác kiểm tra giám sát, nhất là giám sát của cộng đồng, thực hiện 
công khai, minh bạch ở tất cả các khâu từ xây dựng, thực hiện quy hoạch đến quản lý 
vốn và tài chính, phát hiện kịp thời những sai phạm để chấn chỉnh thì ở những xã đó quá 
trình chỉ đạo xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi động có kết quả rõ nét, được nhân dân 
đồng tình ủng hộ. 

Thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa, huy động sự đóng góp của người dân và 
doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Với ngân sách hỗ trợ từ Trung ương và của tỉnh còn hạn hẹp, trong khi mục tiêu đặt ra là 
rất lớn, nên sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La sẽ khó đạt được nếu 
không được xã hội hóa, huy động sức dân và sự ủng hộ đồng hành của cộng đồng doanh 
nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Do vậy, quá trình triển khai thực hiện chương trình 
phải phát huy nội lực, nhưng việc huy động đóng góp của người dân là phải tự nguyện, 
dân chủ, đảm bảo vừa sức dân. 

Phát huy dân chủ trong các hoạt động về văn hóa - xã hội 
Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để khắc phục những vấn đề nhức nhối về tư 
tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, lành mạnh trong 
từng gia đình, làng xã, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan. 
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Thực hiện chính sách an sinh xã hội hướng vào phát triển con người, đặc biệt là 

nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số luôn được đặt ra trong quá trình xây dựng nông 
thôn mới. Đối với khu vực nông thôn và nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số cần tạo 
việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo; cần thực hiện tốt chính sách về bảo 
hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho họ một cách đồng 

bộ và có hiệu quả; đặc biệt cần chú trọng đến các dự án chương trình mục tiêu về giáo 
dục đào tạo, như: Củng cố phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, dự án tăng 
cường cơ sở vật chất trường học, dự án hỗ trợ giáo dục miền núi và vùng dân tộc; các 
chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững như Chương trình 30a, 
Chương trình 135... cần tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả tới từng thôn, bản. 

Phát huy dân chủ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Sơn La trong thời 
gian qua mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn 

chế, bất cập. Do vậy, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La cần chú trọng hơn nữa việc gắn kết 
chặt chẽ giữa “hai chương trình” với nhau để đạt hiệu quả cao nhất. Trong xây dựng 
nông thôn mới “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát, dân hưởng thụ” là 
phương châm đúng đắn và có ý nghĩa tiên quyết nhất. Không những thế, chủ thể thực 

hiện dân chủ, chủ thể xây dựng nông thôn mới chính là đông đảo quần chúng nhân dân; 
nông thôn mới sẽ là điều kiện thuận lợi trong công tác vận động nhân dân, đồng thời 
cũng là thành quả mà nhân dân được hưởng, từ đó tạo niềm tin vững chắc trong nhân 
dân. Phát huy dân chủ ở cơ sở là điều kiện để xây dựng nông thôn mới thành công và 

ngược lại. Đây là mối quan hệ biện chứng cần được coi trọng và vận dụng một cách 
sáng tạo trong thực tiễn. 
 

02. Thu Hà. NÔNG DÂN SƠN LA HÁI RA TIỀN NHỜ TRỒNG DƯA LƯỚI, 
CÂY ĂN QUẢ / Thu Hà // Trang trại Việt.- Tháng 8/2020.- Số 110.- Tr.51. 

 

Được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều nông dân vùng cao Sơn La đã 
mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng 
bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa 

phương. 
MỞ RỘNG CÁC MÔ HÌNH HIỆU QUẢ 

Hội Nông dân huyện Yên Châu là 1 trong những đơn vị hội cơ sở quản lý hiệu 
quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Hiện nay, hội nông dân huyện đang quản lý hơn 
4,5 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 79 hộ nông dân vay vốn. 

Ông Quàng Thanh Nghị, Chủ tịch hội nông dân huyện Yên Châu, cho biết: Để 
phát huy hiệu quả nguồn vốn, thời gian qua hội nông dân huyện đã làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn hiểu rõ hơn mục đích, ý 
nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. 

Sau khi giải ngân 1 tháng, hội tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn của các hội 
viên đảm bảo được sử dụng đúng mục đích. Nguồn vốn vay đã giúp các hội viên nông 
dân đầu tư xây dựng, mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. 
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Điển hình như gia đình ông Lường Văn Tuấn, bản Đán II, xã Chiềng Sàng, 

huyện Yên Châu được vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện năm 2016 để 
đầu tư cải tạo gần 1ha đất vườn sang trồng cây ăn quả. Ông Tuấn phấn khởi cho biết: 
Nhờ được vay để đầu tư phát triển sản xuất; được cán bộ hội nông dân hướng dẫn kỹ 
thuật và tạo điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất từ nhiều hộ nông dân khác 

trên địa bàn, đến nay, vườn cây ăn quả phát triển tốt và trở thành nguồn thu nhập chính 
của gia đình với mức thu gần 200 triệu đồng/năm. 

Còn gia đình ông Quàng Văn Sướng, bản Luông Mé, xã Chiềng Đông, huyện 
Yên Châu tháng 10/2019, đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để 
đầu tư chuyển đổi gần 2.000m2 đất ruộng sang trồng dưa lưới Nhật Bản. Nhờ chăm sóc 
đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng nên 1.300 gốc dưa sinh trưởng, 
phát triển tốt với tỷ lệ đậu quả trên 90%; chỉ sau 70 ngày chăm sóc, cây đã bắt đầu cho 

thu hoạch quả. 
Ông Sướng chia sẻ: Được hội nông dân tạo điều kiện cho vay vốn đã giúp gia 

đình có điều kiện đưa giống cây trồng mới vào sản xuất. Vụ dưa vừa qua, gia đình thu 
trên 1 tấn quả dưa, với giá bán 60.000 đồng/kg quả tại vườn, trừ chi phí cho thu lãi 

khoảng 50 triệu đồng/vụ. Bên cạnh đó, gia đình còn đầu tư xây 2 bể nuôi lươn với tổng 
diện tích gần 10m2; đến nay, đàn lươn phát triển tốt và hứa hẹn sẽ tăng thêm thu nhập 
cho gia đình. 

GIÚP NÔNG DÂN PHÁT HUY THẾ MẠNH VÙNG, MIỀN 

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Sơn La, đến 30/6/2020, Sơn La có 12/12 

huyện, thành phố xây dựng được Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trong đó: Có 9 huyện, thành 
phố đạt mức 1 tỷ đồng trở lên. Hiện, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 
55 tỷ đồng. Với nguồn vốn trên, 6 tháng đầu năm Hội Nông dân  Sơn La đã cho 223 hộ 
vay gần 8 tỷ đồng triển khai 31 dự án. Lũy kế dư nợ đến nay, các cấp hội quản lý 184 dự 
án cho 1.388 hộ vay trên 49 tỷ đồng. 

Một số mô hình đã cho hiệu quả kinh tế cao và đang được nhân rộng sang nhiều 
hộ dân khác, như: Mô hình trồng và chăm sóc cây chanh leo tại xã Vân Hồ, huyện Vân 

Hồ cho thu hoạch hơn 1 tỷ đồng/năm; mô hình trồng cây ăn quả có múi tại xã Chiềng 
Ban, huyện Mai Sơn; mô hình trồng rau an toàn ở xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu... 

Ngoài ra, hội đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ hội viên vay 
vốn. Đến nay, dư nợ toàn tỉnh đạt 1.240 tỷ đồng, chiếm 39% các tổ chức đoàn thể nhận 

ủy thác, thông qua 1.089 tổ tiết kiệm và vay vốn với 37.817 thành viên.  
Để nông dân sử dụng vốn vay hiệu quả, 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân 

tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức 11 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
trao đổi kinh nghiệm sản xuất giúp hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả cho 

210 lượt hội viên, nông dân. 
 

03. Văn Duẩn. ĐỘNG ĐẤT Ở SƠN LA KHÔNG BẤT THƯỜNG / Văn Duẩn // 

Người lao động.- Ngày 3/8/2020.- Số 8695.- Tr.14. 
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Trong vòng 1 tuần, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La liên tiếp xảy ra 22 

trận động đất. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có cường độ 5,3 độ Richter đã 
gây rung lắc đến tận Hà Nội, Thanh Hóa. 

Sáng 01/8, một trận động đất có cường độ 3,6 độ Richter tiếp tục xảy ra tại huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trước đó, nhiều trận động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực này 

trong thời gian ngắn đã làm người dân lo ngại. 
PHÙ HỢP QUY LUẬT TỰ NHIÊN 

Theo Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chỉ 
trong 2 ngày, từ 27 đến 29/7, tại Mộc Châu đã xảy ra 17 trận động đất có cường độ từ 
2,5 đến 4 độ Richter và khoảng 10 - 15 dư chấn nhỏ hơn. Trong số này, một trận động 

đất 5,3 độ Richter làm lún, nứt, hư hỏng 4 trụ sở UBND xã, 8 nhà văn hóa, 3 trạm y tế, 7 
trường học, 287 nhà ở... Rung chấn của trận động đất lan xa, nhiều khu vực ở Hà Nội, 
Thanh Hóa, Phú Thọ, Hòa Bình... cũng cảm nhận được rung lắc. 

Theo PGS - TS Cao Đình Triều, Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng dụng - Liên 
hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, các trận động đất xảy ra trong thời gian qua 
ở khu vực này nằm trong đứt gãy sông Đà. Hầu hết các trận động đất vừa xảy ra tại tỉnh 
Sơn La là động đất nhỏ, hoàn toàn phù hợp với quy luật tự nhiên. Riêng trận động đất 

đầu tiên với cường độ 5,3 độ Richter có thể coi là động đất trung bình. 
“Nếu cường độ động đất tăng dần, cao hơn, ví dụ từ 5,3 lên 6,7 độ Richter... mới 

đáng lo ngại. Còn sau trận động đất lớn nhất, nếu xuất hiện các trận động đất nhỏ hơn 
thì không có gì nguy hiểm” - ông Triều nói. 

Qua nghiên cứu diễn biến động đất ở Việt Nam, Viện Vật lý địa cầu kết luận khu 
vực Tây Bắc có hoạt động động đất mạnh nhất và thường xuyên xảy ra. Do đó, việc xảy 
ra động đất liên tục như vừa rồi là bình thường khi tích lũy năng lượng đủ lớn. 

Tại cuộc họp bàn giải pháp bảo đảm an toàn hồ chứa sau động đất do Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức mới đây, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện 
trưởng Viện Vật lý Địa cầu, cho biết khu vực Mộc Châu từng ghi nhận 2 trận động đất: 
Năm 1943 là 4,8 độ Richter và năm 1993 là 4,2 độ Richter. Do vậy, trận động đất xảy ra 
vào trưa 27/7 được ghi nhận là lớn nhất từ trước tới nay ở khu vực này. “Đáng chú ý, 

trong những ngày tới, dự báo các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra và sẽ giảm dần” - TS 
Nguyễn Xuân Anh thông tin. 

Các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Hòa Bình có khoảng 560 hồ chứa. Phó Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ngô Sơn Hải cho rằng các hồ thủy điện lớn như 
Hòa Bình, Sơn La đều được thiết kế để chịu được động đất ở cấp cao hơn các trận động 
đất đã xảy ra tại khu vực này. Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực sẽ tiếp tục thuê các chuyên 
gia trong ngành để có đánh giá kỹ hơn. 

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ 

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, dù không nằm trên “vành đai lửa” của các chấn tâm 
động đất mạnh trên thế giới, Việt Nam vẫn có nguy cơ động đất khá cao. Hai trận động 
đất mạnh nhất ghi nhận được trên lãnh thổ Việt Nam là động đất tại Điện Biên năm 
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1935 (6,7 độ Richter) và Tuần Giáo năm 1983 (6,8 độ Richter). Ngoài ra, trong 10 năm 

trở lại đây, các trận động đất có cường độ 4 - 4,8 độ Richter cũng xảy ra trên một số địa 
phương khác như Nghệ An, Thanh Hóa, Cao Bằng, Quảng Nam, Huế và ngoài khơi 
vùng biển Vũng Tàu. 
 “Mức độ động đất lớn hay nhỏ tùy thuộc mỗi vùng. Mỗi khu vực đều có xây 

dựng bản đồ nguy hiểm động đất, được sử dụng trong quy chuẩn kháng chấn của ngành 
xây dựng” - TS Nguyễn Xuân Anh chia sẻ. 

Để tránh những rủi ro và phòng tránh động đất, TS Nguyễn Xuân Anh lưu ý nhà 
cửa ở khu vực này phải thiết kế theo quy chuẩn kháng chấn của ngành xây dựng. Bên 
cạnh đó, người dân cũng phải được tập huấn nhuần nhuyễn các kỹ năng ứng phó, phải 
biết làm gì khi động đất xảy ra. 

“Khu vực Tây Bắc, trong lịch sử đã xảy ra những trận động đất rất mạnh 6,7-6,8 

độ Richter. Đối với khu vực này trong tương lai, để chủ động phòng tránh, cần phải xây 
dựng phương án phòng chống động đất một cách bài bản. Từ công tác quy hoạch đến 
xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, cần tính đến thông số môi trường động đất khu 
vực” - Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh đề nghị.  

CHƯA THỂ DỰ BÁO CHÍNH XÁC 

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2007 đến nay, Trung tâm Báo tin động đất và 
Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu đã phát hiện và thông báo gần 400 trận 
động đất xảy ra trên lãnh thổ và thềm lục địa của Việt Nam hoặc có ảnh hưởng tới nước 
ta. 

“Cho đến nay, trên thế giới, sau nhiều nỗ lực vẫn chưa thể dự báo được chính 
xác thời gian xảy ra động đất, kể cả những nước thường xuyên bị ảnh hưởng động đất 
mạnh như Nhật Bản” - TS  Nguyễn Xuân Anh khẳng định. 
 

04. Hiếu Trung. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH SƠN LA: NỖ LỰC HỖ 

TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP / 
Hiếu Trung // Tuổi trẻ Thủ đô.- Ngày 10/8/2020.- Số 2337.- Tr.14. 
 

Thực tế nhiều năm qua đã chứng minh, bảo hiểm thất nghiệp là biện pháp 

hỗ trợ thiết thực về mặt tài chính cho người lao động trong lúc mất việc làm, giúp 
họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Quan trọng hơn, chính sách này còn 
giúp hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, góp phần ổn định tâm lý, 
tạo điều kiện thuận lợi để người lao động bị mất việc làm có cơ hội tìm kiếm, thích 
ứng với công việc mới. 

Có thể khẳng định rằng, bảo hiểm thất nghiệp là chính sách sớm đi vào cuộc 
sống và có hiệu quả, được dư luận xã hội, doanh nghiệp, người lao động tích cực hưởng 
ứng, tham gia và đánh giá cao. Với sự tham mưu thường xuyên, tích cực của Cục Việc 

làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, 
xử lý kịp thời các vướng mắc cho các địa phương liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm thất 
nghiệp, hướng dẫn thực hiện việc giúp đỡ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở 
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lại sản xuất kinh doanh; xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất 

nghiệp. Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố cũng ban hành nhiều văn bản phù hợp với 
tình hình thực tiễn của từng địa phương... nhằm đảm bảo thực hiện đúng và hiệu quả các 
quy định của pháp luật; đảm bảo các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao 
nhận thức, đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề đối với 

người thất nghiệp. 
Là một tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc còn gặp nhiều khó khăn cả về nhân lực lẫn 

cơ sở hạ tầng nhưng trong những năm qua Sơn La luôn nỗ lực triển khai nhiều biện 
pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt và hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, mang lại 
niềm tin lớn đối với người lao động và người sử dụng lao động. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng lao 
động thất nghiệp ở tỉnh Sơn La đã có biến động lớn. Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh Sơn La đã tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 
tháng đầu năm 2020, trong đó, có gần 1.450 trường hợp đã được nhận quyết định hưởng 
trợ cấp thất nghiệp. 

Nguyên nhân thất nghiệp chủ yếu là do hết hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận 

chấm dứt hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Ngoài ra, có 
trường hợp mất việc làm do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu; do 
người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải theo Bộ luật Lao động 2012... người lao động  
thất nghiệp chủ yếu là nhóm lao động giản đơn trong các lĩnh vực: May mặc, bán hàng, 

giúp việc gia đình, bảo vệ, đầu bếp, nhân viên tại các khách sạn... 
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La, tỷ lệ người lao động thất nghiệp 

chuyển từ địa phương khác về tỉnh Sơn La trong tổng số lao động thất nghiệp nộp hồ sơ 
hưởng trợ cấp thất nghiệp chiếm đến 61%. Số lao động này chủ yếu làm việc tại các tỉnh 

Thái Nguyên, Bình Dương, Bắc Ninh, Hà Nội... Tỷ lệ người thất nghiệp cũng thuộc 
nhiều thành phần dân tộc khác nhau như dân tộc Kinh 28%, Thái 47%, Mường 19%, 
còn lại là các dân tộc Dao, Nùng, Tày... 

Theo bà Lò Thị Anh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn 
La, việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Sơn La trong thời gian qua 
thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và sự phối hợp của 

các đơn vị liên quan về chuyên môn nghiệp vụ. Trung tâm cũng đã đẩy mạnh công tác 
tuyên tuyền, tư vấn, tổ chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp 
kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Nhờ đó, đã hỗ trợ người lao động mất việc làm một 
phần thu nhập khi thất nghiệp, hỗ trợ người lao động  tham gia học nghề để nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm để 
người thất nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm mới... 

Để hỗ trợ người thất nghiệp có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh 
Sơn La cũng đã tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn với tạo việc làm theo nhu cầu của 
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doanh nghiệp và đã thu hút được nhiều học viên tham gia. Các lớp đào tạo nghề được tổ 
chức dựa trên cơ sở thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của thị trường sử dụng lao 
động để xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cho người lao động cung ứng kịp thời 
nguồn lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm tạo việc làm phù hợp và thu 
nhập cho người lao động. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sơn La cũng đã thực hiện tư vấn 
cho lao động thất nghiệp về điều kiện đi xuất khẩu lao động ở các thị trường nước ngoài 
như Nhật Bản, Hàn Quốc... Qua đó, các lao động thất nghiệp và người lao động có nhu 
cầu xuất khẩu lao động có thể nắm bắt cơ hội và lựa chọn việc làm phù hợp để quay trở 
lại thị trường lao động. 

Từ thực tế triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ người lao động, Trung 
tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sơn La còn nhận thấy trong quá trình thực hiện còn bộc lộ 
những khó khăn, vướng mắc cần sự phối hợp với người lao động và đơn vị tuyển dụng 
khắc phục trong tương lai. Cụ thể, ở một số doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng còn chưa 
chặt chẽ về thời gian thử việc và làm việc chính thức; việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng 
lao động, việc cung cấp hợp đồng lao động đến tay người lao động còn chậm. 

Cùng với đó, một số đơn vị tuyển dụng sau khi ký kết hợp đồng lao động còn 
chậm thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho lao động khi đã có việc làm. Ngoài ra, việc tư 
vấn, giới thiệu việc làm giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động còn 
khó khăn cũng do người lao động không muốn đi làm xa, muốn tìm một công việc 
lương cao, gần nhà; nhiều lao động thất nghiệp chưa có nhu cầu tìm kiếm việc làm mới 
nên rất khó để định hướng... 

Nhằm hỗ trợ người lao động hiệu quả hơn, trong những tháng cuối năm 2020, 
Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh các biện pháp giải quyết việc làm 
tại chỗ, tận dụng lợi thế nguồn nhân lực tại địa phương. Các hình thức truyền thông 
được tăng cường, tuyên truyền để phổ biến sâu rộng đến người dân địa phương, để 
người lao động dễ dàng nắm bắt cơ hội, từng bước trở lại thị trường lao động, đảm bảo 
cuộc sống. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trung tâm 
Dịch vụ Việc làm tỉnh Sơn La cũng sẽ linh hoạt tổ chức các hoạt động tư vấn phù hợp 
như tư vấn trực tuyến, tăng cường dịch vụ hành chính công, trả hồ sơ qua bưu điện... 
 

05. Nguyễn Minh Anh. SƠN LA: LAN TỎA NHIỀU HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM AN 
TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG / Nguyễn Minh Anh // Tạp chí Lao động và xã hội.- 
Ngày 01 - 15/8/2020.- Số 628.- Tr.74-75. 
 

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có khoảng 3.208 doanh 
nghiệp với khoảng 57.050 lao động, trong đó được ký kết hợp đồng lao động 
khoảng 52.323 lao động, chiếm 91,7% tổng số lao động. Trong thời gian qua, cùng 
với việc thực hiện tốt các chính sách lao động việc làm, các cấp, các ngành, các cơ 
sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng công tác an 
toàn, vệ sinh lao động, góp phần đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động 
và tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. 
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Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Tháng Hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn 
La đã ban hành văn bản đề nghị Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng kỹ thuật khu 
công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp quan tâm, thực hiện các 
biện pháp để hưởng ứng Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể, đối với 

các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cần thúc đẩy các chương trình hành động 
cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các 
nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố 
nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm 
việc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho 
người sử dụng và lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Chỉ 
thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ 

sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng 
thời xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai Tháng Hành động về an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2020 của đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực cho doanh 
nghiệp và người lao động. 

Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 có chủ đề là “Đẩy 
mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh 
lao động tại nơi làm việc” được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2020. Hưởng ứng 
tháng hành động, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải treo băng zôn khẩu 

hiệu về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, thực thi pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động trong các doanh nghiệp; tổ chức tọa đàm, đối thoại triển khai chính 
sách với người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức giao lưu, tham quan 
các mô hình điển hình làm tốt về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các lớp bồi 

dưỡng, huấn luyện, hội nghị hội thảo chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; thăm 
hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa 
các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn người lao động tự đánh 
giá nguy cơ về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc và thường xuyên trong 
quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, 

khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao 
động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều điện lao động, quan trắc môi trường lao 
động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo 
an toàn cho người lao động. Triển khai thực hiện các chương trình hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động theo kế hoạch đề ra; tổng kết các cuộc thi, phong trào thi đua 
về an toàn, vệ sinh lao động. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng đề nghị Trung tâm Dịch vụ, tư 
vấn và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tổ chức 
hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức 
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thực hiện theo quy định. Phối hợp với sở chuyên ngành trong công tác quản lý, kiểm 
tra an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

Còn tại Sở Xây dựng, đây là ngành lao động nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Vì thế, công tác an toàn, vệ sinh lao động  
cũng luôn được ngành đặc biệt chú trọng. Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã ban hành Kế 
hoạch tổ chức Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 
2020, với mục đích thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể đối với các chủ đẩu 
tư thuộc UBND các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án xây dựng thuộc tỉnh và 
trong các doanh nghiệp, cơ sở nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công 
tác tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng 
đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh 
lao động tại nơi làm việc. Đồng thời cũng đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, 
nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc 
thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Triển khai tháng hành động, Sở Xây dựng; UBND các huyện, thành phố; các chủ 
đầu tư; ban quản lý dự án xây dựng có trách nhiệm tổ chức phối hợp giữa các nhà thầu 
để thực hiện quản lý an toàn lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh về an toàn lao 
động trong thi công xây dựng công trình. Đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi 
phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai 
nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động. Yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo 
an toàn lao động trước khi cho phép tiếp tục thi công. Cùng với đó là tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
và các văn bản hướng dẫn của bộ, của sở về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong xây 
dựng; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động, lập phê 
duyệt các biện pháp thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, yêu cầu các nhà thầu 
thực hiện nghiêm túc biện pháp được phê duyệt; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ 
quan chức năng xử lý đối với các trường hợp vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động theo 
quy định. 

Còn đối với các đơn vị doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn 
La tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý an toàn lao động theo quy 
định của Bộ Xây dựng đã ban hành hướng dẫn tại Thông tư số 04/2017/TT-BXD; xác 
định việc thực hiện an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp 
phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không 
làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất 
an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình; tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động với nhiều hình thức phong 
phú, thiết thực, hiệu quả, xây dựng kế hoạch, chương trình, chi phí và tổ chức các hoạt 
động cụ thể tại mỗi công trình, đơn vị. Cụ thể như: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến 
thức, kỹ năng làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; tổ chức 
hội nghị, hội thảo, phát động phong trào thi đua, tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động; 
tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động... 
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Cùng với đó, mỗi doanh nghiệp, người lao động cần chủ động, tích cực hơn nữa 

trong việc thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định 
của Luật An toàn, vệ sinh lao động, xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ là công việc quan trọng thường xuyên, hằng ngày để đảm bảo an toàn, vệ 
sinh lao động phải trở thành văn hóa an toàn tại nơi làm việc trong mỗi doanh nghiệp, 

mỗi người lao động. Quản lý chặt chẽ các hoạt động sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư 
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, 
giám sát về công tác an toàn, vệ sinh lao động  tại nơi làm việc; xử lý nghiêm túc các 
trường hợp vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động; hạn chế thấp nhất để xảy ra 
sự cố, cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng trong xây dựng. Tự thực hiện kiểm tra 
nhằm phát hiện và khắc phục các nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, đảm bảo điều kiện 
làm việc an toàn, vệ sinh lao động  cho người lao động. Tổ chức treo băng rôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền về tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tại trụ sở làm việc, cơ sở 
sản xuất, công trường xây dựng trong tháng hành động. 

Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 được phát động từ 
ngày 01/5/2020 đến 31/5/2020 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và 

kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Hưởng ứng 
tháng hành động năm nay, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh Sơn La 
tập trung triển khai các hoạt động như: Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành 
về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; chú trọng thanh tra, kiểm tra việc xây 

dựng các nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; công tác huấn 
luyện an toàn, vệ sinh lao động; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động  trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh. Đồng thời, tổ chức tọa đàm, đối thoại triển khai chính sách với doanh nghiệp, 

người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức giao lưu, thăm quan các mô hình 
điển hình làm tốt về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, 
hội nghị, hội thảo chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; thăm hỏi, động viên các nạn 
nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Sở Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên 
môn các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Tháng Hành động An toàn, vệ sinh 

lao động năm 2020; hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực hiện tự kiểm tra 
công tác an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về chủ đề, các hoạt động trong tháng hành động. Tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động 
- Thương binh Xã hội, UBND tỉnh kết quả tổ chức Tháng hành động Thương binh Xã 

hội năm 2020. Xem xét, tổng hợp và trình bộ khen thưởng những tập thể và cá nhân 
thực hiện tốt các hoạt động của tháng hành động; phê bình những đơn vị, cá nhân làm 
chưa tốt hoặc chưa đạt yêu cầu. 

Các sở, ngành của tỉnh triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc 

thực hiện kế hoạch, thiết thực hưởng ứng tháng hành động; đẩy mạnh các hoạt động 
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tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn tới các đơn vị thuộc ngành tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020. UBND các 
huyện, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Tháng Hành động về An toàn, 
vệ sinh lao động năm 2020 của địa phương. Bố trí kinh phí đảm bảo các hoạt động 
hưởng ứng tháng hành động, thuộc trách nhiệm của địa phương. Phân công trách nhiệm 

cụ thể cho ngành, đoàn thể có liên quan của địa phương triển khai, chỉ đạo các xã, 
phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, các cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh trên địa bàn do địa phương quản lý quán triệt đầy đủ các nội dung 
kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức, thực hiện ở các đơn vị, cơ sở thuộc 
phạm vi quản lý.  
 

06. Nam Tiến. HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM Ở SƠN 
LA / Nam Tiến // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/8/2020.- Số 628.- 
Tr.76-77. 
 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 1.513 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy 
cảm có điều kiện, trong đó: 755 cơ sở lưu trú khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho 
thuê; 310 nhà hàng karaoke và cơ sở massage; 2 vũ trường “bar”; 446 nhà hàng 

ăn uống, quán cà phê, cắt tóc gội đầu thư giãn. Số nhân viên, lao động tại các cơ sở 
kinh doanh là 2.715 người (số nhân viên có hợp đồng lao động: 2.310 người, 405 
lao động thử việc; trong đó, số nhân viên nữ: 1.230 người; số nhân viên là người 
ngoại tỉnh: 215 người). Có 7 cơ sở nghi có liên quan đến tệ nạn mại dâm; 10 đối 

tượng nghi vấn liên quan đến việc môi giới, chứa chấp người bán dâm; số nhân 
viên nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm khoảng trên 25 người. 

Trên cơ sở kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xây 
dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm theo 
lĩnh vực chuyên môn của sở, ngành; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn cấp dưới triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và sát với điều kiện thực tế của địa 
bàn. 

Theo đánh giá, trong những năm qua, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm đã 
được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, UBND huyện, thành 

phố, các ngành chức năng và UBND huyện, thành phố đã tập trung cao cho việc phối 
hợp triển khai các nhiệm vụ phòng, chống mại dâm theo kế hoạch của UBND tỉnh. Đến 
thời điểm hiện tại các nội dung được đề ra trong Kế hoạch Phòng, chống tệ nạn mại 

dâm, giai đoạn 2016 - 2020 của UNBD tỉnh đã triển khai và cơ bản hoàn thành, cụ thể 

100% xã, phường, thị trấn được triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tệ 
nạn mại dâm; triệt xóa toàn bộ điểm tệ nạn mại dâm được phát hiện; 10/12 huyện, 
thành phố đã thành lập đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; tập 
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huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm 

của 204 xã, phường, thị trấn và 12 huyện, thành phố... 
Về công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật trong phòng, chống tệ nạn mại 

dâm đã được các cấp, các ngành triển khai thường xuyên dưới nhiều hình thức, có 
sự lồng ghép, phối kết hợp giữa các nội dung tuyên truyền của các cấp, các ngành; 

nội dung tuyên truyền, giáo dục đã được gắn kết với cuộc vận động toàn dân xây 
dựng đời sống văn hoá và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội. 

Hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm từng bước 
được nâng cao, thể hiện qua các mặt hoạt động như: Công tác quản lý, nắm tình 
hình địa bàn, kiểm tra, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, sự biến động của các tệ nạn xã hội, 
nhất là tệ nạn mại dâm và công tác phối hợp kiểm tra được tăng cường, từng bước 
ngăn chặn không để phát sinh mới tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại 

dâm; hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã được các cơ quan chức 
năng các cấp triển khai thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; thực hiện 
tốt công tác tố giác phát giác các biểu hiện, hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội, 

đặc biệt là tố giác, phát giác các biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm... 
Tuy nhiên, công tác phối hợp triển khai thực hiện phòng, chống mại dâm 

trên địa bàn tỉnh Sơn La đôi lúc chưa thực sự được quan tâm đúng mức, chưa chặt 
chẽ, dẫn đến một số hoạt động trong công tác phòng, chống mại dâm còn có sự 

trùng lặp hoặc bỏ sót. Trong năm 2019, Công an tỉnh Sơn La đã truy quét, triệt phá 
03 vụ với 08 đối tượng liên quan, giảm 04 vụ, 14 đối tượng so với cùng kỳ năm 
2018, trong đó: 04 đối tượng bán dâm; 4 đối tượng mua dâm; tang vật thu giữ 1,1 
triệu đồng. Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm của tỉnh qua rà soát, 

nắm tình hình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 cũng phát hiện được 07 cơ sở 
nghi vấn có liên quan đến tệ nạn mại dâm; 10 đối tượng nghi vấn liên quan đến 
việc môi giới, chứa chấp người bán dâm; số nhân viên nghi vấn liên quan đến hoạt 
động mại dâm khoảng trên 25 người. 

Bên cạnh đó, một số địa bàn chưa thực sự được quan tâm, việc tuyên truyền 
còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu, chưa được thường xuyên, liên tục; việc 
biên dịch tài liệu truyền thông sang tiếng dân tộc còn hạn chế về số lượng. Việc 

thống kê, kiểm soát người bán dâm, người có liên quan đến tệ nạn mại dâm nhằm 
thực hiện công tác theo dõi, quản lý và thực hiện các hỗ trợ gặp nhiều khó khăn, do 
người có liên quan đến tệ nạn mại dâm thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, hoặc 
là người của tỉnh khác đến hoạt động, khi bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 

đã rời khỏi địa bàn. 
Nguyên nhân dẫn đến tồn tại những khó khăn trên là do lực lượng cán bộ 

chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở các xã, phường, thị trấn 
hiện nay còn thiếu về số lượng; địa bàn quản lý rộng, là địa bàn giáp ranh với nhiều 

tỉnh, nên công tác quản lý địa bàn, quản lý người có biểu hiện liên quan đến hoạt 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2020 16 

động mại dâm còn gặp nhiều khó khăn; việc quản lý, giám sát đối tượng có liên 

quan đến tệ nạn mại dâm đã được triển khai thực hiện, nhưng hiệu quả chưa cao do 
đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, phương thức hoạt động. Trong 
khi đó, nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm còn hạn 
chế, hầu như các ngành và UBND huyện, thành phố chưa được bố trí nguồn kinh 

phí riêng cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; nguồn kinh phí triển khai 
thực hiện các hoạt động mới chỉ được cấp một phần nhỏ từ nguồn ngân sách địa 
phương, chủ yếu dành cho công tác tuyên truyền phòng ngừa và công tác đấu tranh, 
triệt phá các hoạt động liên quan đến tệ nạn mại dâm. 

Việc triển khai lồng ghép chương trình phòng chống tệ nạn xã hội với các 
chương trình kinh tế - xã hội tại các huyện, thành phố chưa được chặt chẽ, chưa 
linh hoạt; công tác quản lý, giám sát người bán dâm và hỗ trợ các chương trình tạo 

việc làm, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế tại cộng đồng hầu như chưa được triển khai, 
do người bán dâm thường xuyên có sự thay đổi chỗ ở và do định kiến của đồng bào 
dân tộc. 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, 

trong năm 2020, tỉnh Sơn La đã xây dựng những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để thực 
hiện. Theo đó, tỉnh phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, triển 
khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm. Các cơ quan truyền 
thông của tỉnh và huyện, thành phố, định kỳ hàng tháng, quý đăng tải thông tin 

tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại 
dâm; triệt xóa 100% các tụ điểm hoạt động mại dâm đã được phát hiện; đấu tranh, 
xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh có biểu hiện liên 
quan đến tệ nạn mại dâm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có 

điều kiện. Điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 100% các vụ án liên quan đến tệ nạn 
mại dâm. Đồng thời duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ 
nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn 
lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2020 và các năm tiếp theo. Nghiên cứu, 
áp dụng các mô hình phòng ngừa mại dâm từ xã, phường, thị trấn phù hợp với điều 
kiện của tỉnh. 

Với chỉ tiêu đã đề ra, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

trong năm 2020 là đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành liên quan, 
UBND huyện, thành phố trong việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành 
các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên 
địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ 

công tác với các ngành chức năng, UBND huyện, thành phố; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền kiến thức pháp luật trong phòng, chống mại dâm; phối hợp triển khai 
các biện pháp kiểm tra, thanh tra, triệt phá các hoạt động liên quan đến tệ nạn mại 
dâm, tập trung ưu tiên cho một số địa bàn có tình hình phức tạp về tệ nạn xã hội, 

địa bàn có các điểm tham quan, du lịch. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh 
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và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, thành phố trong triển khai 

thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai công tác phòng, chống tệ 
nạn mại dâm tại các xã, phường, thị trấn, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho 
cơ sở; phối hợp chặt chẽ trong công tác theo dõi, quản lý những người có liên quan 
đến tệ nạn mại dâm; nghiên cứu xây dựng các mô hình thí điểm trong công tác 

phòng, chống tệ nạn mại dâm; tiếp tục duy trì và xây dựng mới mô hình xã, 
phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; tăng cường công tác đào tạo, 
tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã 
hội các cấp, chú trọng việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã... 

Tỉnh cũng sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của đội kiểm tra liên 
ngành phòng, chống mại dâm các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện các quy định của pháp luật trong phòng, chống tệ nạn mại dâm; đẩy mạnh 

công tác truy quét, triệt phá các hoạt động mại dâm trá hình dưới các hình thức 
kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh. Định kỳ rà soát, thống kê số liệu trong 
công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; quản lý chặt chẽ số cơ sở kinh doanh dịch 
vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn; thống kê, lập hồ sơ số người 

tham gia lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt 
động mại dâm; kịp thời đề xuất những biện pháp nhằm kịp thời ngăn ngừa và xử lý 
các vi phạm về pháp luật phòng, chống mại dâm... Đẩy mạnh công tác phối hợp 
giữa các ngành, UBND huyện, thành phố chuẩn bị tốt công tác tham mưu, đề xuất 

với UBND tỉnh về nội dung, chương trình trong thực hiện công tác tổng kết, đánh 
giá kết quả triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm, giai 
đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ.  
 

07. Hải Uyên. HUYỆN QUỲNH NHAI: THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 
NGƯỜI CÓ CÔNG / Hải Uyên // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 
15/8/2020.- Số 628.- Tr.78-79. 

 

Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nhiều người con của quê 

hương Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu. Số đối tượng chính sách người có công với cách mạng mà huyện đang quản lý 
chi trả trợ cấp, phụ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 
mạng là 157 người, gồm: Thương binh, bệnh binh; người nhiễm chất dộc hóa học 

và con đẻ của họ... 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đời đời ghi 

nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ, các thương binh và gia đình có công với nước, những 
người đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu của mình vì cuộc sống hòa bình, 
hạnh phúc hôm nay. 

Để thể hiện lòng biết ơn đó, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ 
quan, đơn vị và nhân dân trong huyện đã có nhiều việc làm thiết thực để thực hiện chính 
sách đền ơn đáp nghĩa góp phần tô thắm truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân 
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tộc. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện đúng, 

đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng người có công; tiếp 
tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công, bảo đảm công khai, 
minh bạch. 

Trong 5 năm gần đây, huyện đã thực hiện tốt công tác trợ cấp hàng tháng và 

một lần cho khoảng 1.300 lượt đối tượng, tặng hơn 250 sổ tiết kiệm cho thương 
binh, gia đình liệt sỹ và người có công; mua và cấp hơn 2 nghìn thẻ bảo hiểm y tế 
cho các đối tượng chính sách; đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng Quỹ “Đền 
ơn đáp nghĩa”, xây dựng và sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ của huyện. Đến nay qua 
điều tra khảo sát, toàn huyện có 96% gia đình chính sách có mức sống bằng và cao 
hơn với mức sống trung bình của dân cư ở nơi cư trú. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức hàng chục đoàn cán bộ của huyện, xã đi 
thăm, chúc tết và tặng quà cho các đối tượng đảm bảo kịp thời và đúng quy định; tổ 
chức các hoạt động thăm, viếng nghĩa trang liệt sỹ; lập danh sách, tổ chức chuyển, 
trao tặng gần 1.800 suất quà trị giá gần 2,7 tỷ đồng của Chủ tịch Nước, của tỉnh, 

huyện và từ nguồn xã hội hóa cho các đối tượng chính sách và gia đình người có 
công với cách mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội đã tổ chức chi trả trợ cấp cho 710 lượt người có công với kinh phí hơn 
1,74 tỷ đồng; tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, 

ngành, UBND các xã triển khai thực hiện xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành 
viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng năm 2020; rà soát 
các đối tượng được tặng bằng khen theo Quyết định số 24/QĐ-TTg để giải quyết 
dứt điểm trợ cấp một lần; triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham mưu rà soát, tổng hợp, đề nghị UBND 
tỉnh phê duyệt đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ 
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thực hiện chi trả cho từng đối tượng đảm 
bảo đúng quy định, tổng cộng có tổng số 112 đối tượng được hỗ trợ với kinh phí 
168 triệu đồng. Bên cạnh đó, phòng lao động - thương binh và xã hội huyện đã tiếp 
nhận 34 hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ liên quan đến người có công; giới thiệu 
và thanh toán chế độ cho thân nhân thăm viếng mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện 

Sông Mã, thanh toán tiền mai táng phí cho 11 đối tượng với kinh phí hơn 179,3 
triệu đồng. Tổng hợp, báo cáo danh sách các đối tượng người có công ở huyện đủ 
điều kiện điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà năm 2020; thanh toán tiền 
trang cấp dụng cụ chỉnh hình năm 2020 cho 23 đối tượng với kinh phí gần 19 triệu 

đồng; thực hiện thủ tục di chuyển hồ sơ đối tượng chính sách có yêu cầu ra các địa 
phương khác. 

Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), huyện 
ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt 

động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm đến từng cơ sở xã, bản, gia đình chính sách 
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người có công thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối 

với người có công như: Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối 
của Đảng, Pháp lệnh Ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tuyên truyền 
biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong việc 
thực hiện chính sách thương binh, liệt sỹ, phong trào đền ơn đáp nghĩa; những 

gương điển hình của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu vượt khó, 
chủ động phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu dân cư. Rà soát nắm 
tình hình về mức sống của các gia đình chính sách; tình trạng nhà ở của người có 
công; các chế độ trợ cấp, phụ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng và các chính sách 
khác đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, 
các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng nhà 

tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, vườn cây, ao cá tình nghĩa, thăm tặng quà; giúp 
đỡ ngày công trong lao động, sản xuất cũng như trong đời sống người có công với 
cách mạng. Nắm tình hình, rà soát tình trạng nhà ở của người có công để có kế 
hoạch hỗ trợ, thực hiện phong trào xã hội hóa trong chăm sóc gia đình thương binh, 

bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nhận đỡ đầu chăm sóc thường xuyên bố, mẹ, vợ liệt sỹ 
già cả cô đơn, thương binh, bệnh binh nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện học tập và 
việc làm cho con thương binh, bệnh binh, con liệt sỹ và con của người có công với 

cách mạng góp phần ổn định cuộc sống cho gia đình người có công và thân nhân 
của họ. Ủy ban nhân dân các xã tùy thuộc vào điều kiện cụ thể tổ chức tọa đàm, 
gặp mặt các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách 
mạng nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Sửa chữa, nâng cấp nghĩa 

trang liệt sỹ huyện; xây dựng, sửa chữa nhà bia ghi tên liệt sỹ tại một số xã. Viếng 
nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân; dâng hương tại các nhà bia, đài tưởng niệm liệt 
sỹ trên địa bàn các xã. Tổ chức các đoàn của lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đi thăm, tặng 
quà các đối tượng chính sách, người có công. Trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày 
thương binh - liệt sỹ năm 2020, phòng lao động - thương binh và xã hội huyện đã 
tổ chức chi, trao tặng 625 suất quà của Chủ tịch Nước và của tỉnh trị giá hơn 162 
triệu đồng tới người có công của huyện. Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và cá 

nhân cũng trao tặng hàng trăm suất quà bằng tiền và hiện vật trị giá hàng trăm triệu 
đồng tới các đối tượng chính sách, gia đình người có công trên địa bàn huyện. 
Những việc làm tình nghĩa đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mang lại sự tin 
yêu, tin tưởng của những người có công trên địa bàn huyện vào sự lãnh đạo của 

Đảng, Nhà nước. 
Về phần mình các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình 

liệt sỹ, người có công với nước trên địa bàn huyện đã phát huy những giá trị văn 
hóa truyền thống của dân tộc, khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường phấn đấu vươn 

lên, tự lo cho mình là chính, không trông chờ ỷ lại, gương mẫu và cùng vận động 
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những người xung quanh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp 

luật của Nhà nước, phấn đấu trở thành những người công dân gương mẫu, gia đình 
cách mạng kiểu mẫu. 

Tuy nhiên, còn không ít gia đình chính sách huyện Quỳnh Nhai cuộc sống 
còn khó khăn, thu nhập bấp bênh, nhà cửa chưa ổn định đang rất cần sự chăm lo 

của Đảng, Nhà nước và của xã hội. Mặt khác, hiện nay vẫn còn nhiều ngôi mộ của 
liệt sỹ mà chúng ta chưa thể biết tên, vẫn còn những liệt sỹ chưa tìm được hài cốt, 
để lại nỗi đau thương, khắc khoải trong lòng những người thân của họ và trong mỗi 
chúng ta. 
 Chính vì vậy, theo ông Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh 
Nhai, với tình yêu thương và trách nhiệm, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân trên địa 

bàn huyện cần đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thực hiện chính sách đền ơn đáp 
nghĩa, có nhiều việc làm thật cụ thể, thiết thực, bằng tấm lòng đền ơn đáp nghĩa 
thật sự đối với các thương, bệnh binh và gia đình chính sách. Cấp ủy, chính quyền 
các cấp, cơ quan chuyên môn cần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 

22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc 
người có công với cách mạng; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo 
dục và triển khai các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc 
biệt là Pháp lệnh Ưu đãi người có công; tiếp tục rà soát tuyệt đối không để lọt, để 

sót và giải quyết dứt điểm những người có công có nhiều đóng góp, hy sinh nhưng 
thật sự chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục triển khai nhiều hoạt 
động thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, kêu gọi các 

cá nhân, tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tích cực tham gia giúp đỡ, hỗ trợ 
trực tiếp như tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa cho các gia 
đình chính sách, các đồng chí thương, bệnh binh..., trong đó đặc biệt chú trọng xây 
dựng các mô hình phát triển kinh tế, cho vay vốn ưu đãi để giải quyết việc làm, 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các đối tượng chính sách người có công. 
Cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện cần tích cực phối hợp thực hiện Kế hoạch số 
252/KH-BCĐQG1237 ngày 11/11/2013 của Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 về tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ để đưa hài cốt liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình. 
  
08. Mỹ Hạnh. HUYỆN THUẬN CHÂU: TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ / Mỹ Hạnh // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 
- 15/8/2020.- Số 628.- Tr.80-81. 

 

Bộ luật Lao động 2012 ra đời và áp dụng vào thực tế cùng với các văn 
bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 
01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 
về chính sách đối với lao động nữ đã tạo ra những bước tiến quan trọng trong 
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việc thực hiện quyền bình đẳng và thúc đẩy quyền bình đẳng trong lao động 

đối với lao động nữ. Các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nói 
chung và lao động nữ nói riêng đã đẩy mạnh việc giải quyết việc làm và công 
tác đào tạo nghề, tăng thu nhập cho phụ nữ,... 

Những năm qua, nhằm thể chế hóa và triển khai thi hành Nghị định số 

85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, UBND huyện Thuận Châu đã 
quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng trong huyện phối, kết hợp mở hội nghị 
tuyên truyền, phổ biến chính sách đối với lao động nữ được quy định trong Bộ luật 
Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành mà cụ thể là Nghị định số 
85/2015/NĐ-CP; chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... trong đó có lao 
động nữ tại đơn vị, doanh nghiệp. Ban hành các văn bản cụ thể hóa việc tổ chức 

thực hiện chính sách đối với lao động (bao gồm lao động nữ), cụ thể: Kế hoạch số 
198/KH-UBND ngày 10/10/2014 của UBND huyện về việc tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại 
hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Châu đến năm 2016; Kế hoạch số 

266/KH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND huyện về việc thực hiện đề án tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động 
trong các loại hình doanh nghiệp huyện Thuận Châu giai đoạn 2017 - 2021,... Lồng 
ghép thực hiện chính sách đối với lao động nữ trong chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện như: Giải quyết việc làm, kế hoạch phổ biến giáo 
dục pháp luật lao động; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức,... 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, liên đoàn lao động huyện đã tích cực 

chỉ đạo ban nữ công các cấp phối hợp với ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp 
quan tâm đảm bảo quyền lợi của lao động nữ, trong đó, thường xuyên tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến chính sách đối với lao động nữ, quan tâm vai trò tham mưu, 
đề xuất để thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ trợ cấp thai sản, 
ốm đau; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ 
trong gia đình và xã hội, về các chế độ, chính sách dành cho lao động nữ. Thường 
xuyên kiểm tra chính sách đối với lao động nữ và công tác cán bộ nữ; nắm bắt tâm 

tư, nguyện vọng của lao động nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tham 
gia sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn 
cảnh gia đình của lao động nữ; thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình chính sách, 
gia đình nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Hàng năm, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng (phòng lao 
động - thương binh và xã hội huyện, phòng tư pháp huyện, liên đoàn lao động 
huyện, bảo hiểm xã hội huyện,...) phối hợp thực hiện công tác kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật lao động như: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ 

lao động, đặc biệt là việc thực hiện các chế độ, chính sách riêng đối với lao động nữ 
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khi tham gia lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp (mỗi năm kiểm tra 2 đợt, mỗi đợt 

kiểm tra từ 5 - 7 doanh nghiệp), nhằm tìm những giải pháp khắc phục những hạn chế, 
sai sót, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh liên quan đến việc thực hiện các quy 
định về chính sách đối với lao động nữ và các quy định pháp luật lao động tại các đơn 
vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

Nhìn chung, công tác chăm lo cho đời sống công nhân, đặc biệt với lao động nữ, 
đang là vấn đề được các cấp, các ngành huyện Thuận Châu quan tâm thông qua các 
chính sách cụ thể; đồng thời cũng gặp thuận lợi trong thực hiện khi hệ thống các văn bản 
quy định của pháp luật về bảo vệ lao động nữ hiện nay khá đầy đủ. 

Việc tích cực thể chế hóa, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của 
Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ đã góp phần giúp Thuận 

Châu giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động và trách nhiệm của người sử dụng 
lao động, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước giám sát doanh 
nghiệp trong thực hiện chính sách đối với lao động nữ. Trong những năm qua, đa số lao 
động nữ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn được hưởng lương phù hợp với trình 

độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao 
động, làm việc trong điều kiện khá bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế 
độ, nghỉ hàng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể. 

Lao động nữ được gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ 

chức khác theo quy định của pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ; được bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao 
động và thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. 

Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến chính sách đối với lao động nữ, trong 

những năm qua, UBND huyện Thuận Châu cũng luôn khuyến khích người sử dụng lao 
động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên và có biện pháp tạo việc 
làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, 
tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ, nhằm giúp lao động nữ 
phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và cuộc 
sống gia đình. 

Trong hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp tại địa bàn đều có nội dung thực 

hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, 
đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác đối với lao 
động nữ tại doanh nghiệp. 

Đa số người sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện nghiêm việc tham khảo ý 

kiến của lao động nữ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của 
phụ nữ. Các quy định của pháp luật lao động về bảo vệ lao động nữ được các đơn vị, 
doanh nghiệp thực hiện tương đối đầy đủ. 

Mặc dù có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về việc 

thực hiện chính sách đối với lao động nữ song thời gian qua, việc thực hiện chế độ, 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2020 23

chính sách đối với lao động nữ của một số ít doanh nghiệp vẫn còn những mặt hạn 

chế như: Việc khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ chưa được thường xuyên; 
bố trí công việc giữa nam và nữ như nhau,... Cùng với đó, trong quá trình hoạt động 
sản xuất, vẫn còn một bộ phận lao động nữ chưa nhận thức và ý thức sâu sắc được 
tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật lao động để đóng góp xây dựng doanh 

nghiệp. Điều này cũng ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành 
chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp. Một số lao động nữ chỉ quan 
tâm đến tiền lương được hưởng mà không tìm hiểu những quy định về chế độ, 
chính sách của Nhà nước liên quan đến bản thân, do đó, không tự bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của mình khi bị xâm phạm, nhất là lao động người dân tộc thiểu số. 

Trên địa bàn huyện chưa hình thành các khu công nghiệp, người lao động đi 
làm và về nhà trong ngày, lao động đa số thời vụ, do đó, việc thực hiện một số quy 

định tại Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ gặp khó 
khăn, cụ thể như: Quy định về việc xây nhà tắm riêng cho phụ nữ, nhà trẻ cho con 
của lao động nữ,... hiệu quả sử dụng thấp, gây lãng phí cho doanh nghiệp (mặc dù 
một số doanh nghiệp có sử dụng đủ lao động nữ và điều kiện khác theo quy định). 

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động 2012 ra đời và áp dụng vào thực tế cùng với 
các văn bản hướng dẫn thi hành đã có nhiều quy định thể hiện sự quan tâm, ưu tiên 
đối với lao động nữ như là một trong những giải pháp chính sách để thực hiện mục 
tiêu bình đẳng giới. Tuy nhiên, việc ràng buộc trách nhiệm đối với người sử dụng 

lao động trong vấn đề lao động nữ còn chưa rõ ràng, cụ thể: Một số quy định trong 
Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện (Phần 1 Điều 154 Bộ 
luật Lao động năm 2020; Phần 1 Điều 5 Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 
01/10/2015 của Chính phủ,...) chỉ đề cập chung đến việc người sử dụng lao động 

phải bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và thúc đẩy bình đẳng giới,... nhưng không 
quy định, hướng dẫn rõ người sử dụng lao động phải làm như thế nào, lợi ích so 
sánh giữa việc tuyển dụng lao động nam và lao động nữ,... Các quy định về xử lý vi 
phạm đối với các doanh nghiệp khi vi phạm quyền bình đẳng đối với lao động nữ 
trong vấn đề việc làm chưa đủ tính răn đe vì việc sử dụng lao động nam hay nữ là 
quyền tự do của các doanh nghiệp. 

Thời gian tới, để việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ và các 

quy định pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện được 
tốt hơn, huyện Thuận Châu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều 
hình thức phong phú, đa dạng tới các sở ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và 
người lao động trên địa bàn về Bộ luật Lao động và Nghị định số 85/2015/ NĐ-CP 

ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 
về chính sách đối với lao động nữ. Đồng thời, huyện đề xuất với Chính phủ nghiên 
cứu ban hành chính sách theo hướng thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, hỗ 
trợ cho cả lao động nam và lao động nữ có thể thực hiện trách nhiệm công việc và 

gia đình như nhau. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách để bảo đảm, thúc đẩy thực 
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hiện các quy định của Nghị định số 85/2015/NĐ-CP. Đồng thời, có những chính 

sách xử phạt, các biện pháp xử lý cụ thể, phù hợp đối với việc vi phạm các quy 
định về chính sách đối với lao động nữ. 

Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể về đào tạo nghề dự 
phòng cho lao động nữ, do đó, Chính phủ cũng cần có hướng dẫn cụ thể đối tượng 

lao động nữ được đào tạo nghề dự phòng bên cạnh nghề nghiệp chính họ đang thực 
hiện.  
 

09. Khánh Linh. HUYỆN SÔNG MÃ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI, 

TỪNG BƯỚC NÂNG CAO VỊ THẾ, VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ / Khánh Linh 
// Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/8/2020.- Số 628.- Tr.82-83. 
 

Thời gian qua, việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện 
Sông Mã, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tiếp 

tục tăng trưởng khá và ổn định, an ninh quốc phòng luôn được giữ vững, đời 
sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Việc thực hiện Luật Bình đẳng giới 
được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, vị thế, vai trò của người phụ nữ 
từng bước được nâng cao. 

THU HẸP KHOẢNG CÁCH GIỚI TRONG MỌI LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ 
HỘI 

Huyện Sông Mã có dân số 154 nghìn người với 6 dân tộc anh em Thái, 
Mông, Kinh, Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, Lào cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ nữ 
khoảng 50%. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các 
cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc tổ chức 

triển khai Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã góp phần 
nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành động của các cấp, các ngành trong việc 
quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần nâng 

cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, trình độ của chị 
em phụ nữ ngày càng được nâng lên, nhiều chị được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức 
danh quan trọng của xã, huyện. 

Việc tăng cường sự tham gia của nữ giới vào các vị trí quản lý, lãnh đạo 

được quan tâm lồng ghép trong việc thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó tập trung tạo nguồn và tăng tỷ lệ cán bộ nữ đương 
chức và kế cận được quy hoạch, cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và 
quản lý Nhà nước. Phụ nữ được tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội và phát 

huy tốt vai trò tham gia quản lý Nhà nước. Nhìn chung, việc tăng cường sự tham 
gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng 
cách giới trong lĩnh vực chính trị ở Sông Mã không chỉ tăng về số lượng mà chất 
lượng phụ nữ tham gia cũng được nâng lên về trình độ, năng lực chuyên môn, năng 

lực quản lý,... Năm 2019, tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2020 
cấp huyện chiếm 21,6%; cấp xã là 12,1%; lãnh đạo chủ chốt là nữ ở cấp xã chiếm 
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28,57%; cấp xã 0,93%... Tuy nhiên, theo chỉ tiêu chiến lược Quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2011 - 2020 huyện Sông Mã còn chưa đạt yêu cầu. 
Thời gian qua, huyện đã thực hiện có hiệu quả các chính sách đào tạo nghề, 

tạo việc làm, tăng cường tuyên truyền vận động và tư vấn, giới thiệu việc làm, học 
nghề, thông tin thị trường lao động cho người lao động tại địa phương tiếp cận và 

lựa chọn; đẩy mạnh liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp 
trong đào tạo nghề. Trong giai đoạn 2011 - 2019, huyện đã mở trên 63 lớp đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn, với 1.819 học viên (trong đó có 445 học viên nữ). 
Thông qua các nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ Quốc gia giải quyết 
việc làm, các cơ quan chức năng đã hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhiều hội viên 
phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế. 

Toàn huyện có trên 84 nghìn người trong độ tuổi lao động (trên 41 nghìn 

người là lao động nữ), 89 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách của huyện, giải quyết việc làm 
cho hàng nghìn lao động. Tính đến năm 2019, trong số lao động được tạo việc làm 
mới ở huyện có 45% là lao động nữ; tỷ lệ nữ làm chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã 

chiếm 10%. Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên 
môn kỹ thuật chiếm 19%. Tỷ lệ nữ vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có 
nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các 
nguồn tín dụng chính thức đạt 100%. 

Việc thực hiện công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, văn hóa, thông tin luôn được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. 

Nhiều hoạt động truyền thông về các hoạt động đấu tranh, phòng ngừa và 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, thực hiện Luật Bình đẳng giới, phòng chống 
bạo lực gia đình, bạo lực học đường, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới được 
phổ biến tới toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Năm câu lạc bộ gia đình phát 
triển bền vững được thí điểm thành lập trên địa bàn xã Chiềng Khương sinh hoạt 
định kỳ 1 - 2 tháng/lần với nội dung chủ yếu là nói chuyện chuyên đề, giao lưu học 
hỏi về kỹ năng ứng xử trong gia đình, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc, hòa giải mâu 
thuẫn giữa các thành viên trong gia đình... để ngăn ngừa bạo lực gia đình. 

CÁC VẤN ĐỀ GIỚI CẦN ƯU TIÊN TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, một số cấp uỷ, 
chính quyền địa phương chưa thường xuyên quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới. Một số cán bộ, hội viên phụ nữ còn chưa 
chủ động trong việc nâng cao trình độ, kỹ năng, để có thể nâng cao vai trò, vị thế 

của bản thân mình trong xã hội. Một số chỉ tiêu, mục tiêu trong Chiến lược Quốc 
gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 của huyện Sông Mã chưa đạt được, 
nhất là mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo 
nhằm tăng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. 
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Một số cơ sở hội còn chưa tích cực trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, 

nguyện vọng, nhu cầu của cán bộ, hội viên, phụ nữ và dư luận xã hội. Do đó, tỷ lệ 
phụ nữ sinh con thứ 3, tình trạng trẻ em gái bỏ học, phụ nữ mù chữ, tái mù chữ vẫn 
còn. Công tác phối hợp giữa các ngành trong triển khai, thực hiện Luật Bình đẳng 
giới đạt kết quả chưa cao. 

Giai đoạn 2021 - 2030, huyện Sông Mã cần ưu tiên các vấn đề về giới cụ thể 
sau: Nâng cao tỷ lệ được đào tạo chuẩn và trên chuẩn đối với nữ cán bộ, công chức, 
viên chức, nhất là nữ viên chức ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục; đặc biệt là đào tạo 
sau đại học và nghiên cứu sinh. Phấn đấu đạt 50% nữ cán bộ quản lý, giáo viên 
được đào tạo sau đại học so với tổng số cán bộ quản lý, giáo viên được đi đào tạo. 

Tiếp tục giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ 
cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở. Đưa nội dung giáo dục về bình 

đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc tích hợp, lồng ghép vào 
giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục trong các cấp học, bậc học phù 
hợp với từng lứa tuổi học sinh. 

Tăng cường và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

sinh sản, mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng 
truyền thông cộng đồng của đội ngũ làm công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản; đào 
tạo kỹ năng tư vấn và giáo dục sức khỏe cho cộng đồng. 

Về các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2021 - 2030, theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Sông 
Mã, cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu chỉ tiêu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các 
cấp cho phù hợp với hướng dẫn nhân sự đại hội Đảng các cấp trong từng nhiệm kỳ 
để có thể thực hiện thành công chỉ tiêu của chiến lược đề ra. Chiến lược Quốc gia 

về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 đề ra chỉ tiêu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 
Đảng các cấp là từ 25% trở lên, tính khả thi trong thực hiện chỉ tiêu này chưa cao, 
chưa phù hợp với định hướng nhân sự Đại hội đảng các cấp được nêu tại các Chỉ 
thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc 
lần thứ XII của Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 
đều nêu phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và từ 15% trở lên. 

Chỉ tiêu 1 của Mục tiêu 3 về tỷ lệ biết chữ của nữ giới trong độ tuổi 15 - 60 
đạt ngang bằng với nam giới huyện cần tiếp tục duy trì ở mức 98,8% như năm 
2020. Nâng Chỉ tiêu 1 của Mục tiêu 6: “Đến năm 2030 đạt 100% số nạn nhân của 
bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về tâm lý, pháp lý, được hỗ trợ và 

chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình và đạt 
100% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình”. 

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu trong Chiến lược về bình 

đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, huyện Sông Mã cần thực hiện các giải pháp sau: 
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Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các 

cấp đối với công tác gia đình, bình đẳng giới. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức 
bộ máy, cán bộ làm công tác gia đình các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động, chất 
lượng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình; thực hiện chính sách ưu đãi, 
ưu tiên và trợ giúp xã hội cho gia đình. Đẩy mạnh và tăng cường sự tham gia thực 

hiện chiến lược bình đẳng giới của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, gia đình, cộng đồng và mọi người dân. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ về: “Hỗ trợ phụ nữ 
khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ 
nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 -
2027”; Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Sơn La về kế hoạch 
thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TVV ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về 

tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 53/KH-UBND 
ngày 16/3/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động 
bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”.  
 

10. Hữu Điệp. HUYỆN MAI SƠN: CHUNG TAY BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ 

GIÁO DỤC TRẺ EM / Hữu Điệp // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 
15/8/2020.- Số 628.- Tr.84-85. 

 

Cùng với công tác lãnh đạo chỉ đạo việc đẩy nhanh tốc độ phát triển 
kinh tế, chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) 

thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trẻ 
em trên địa bàn được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm, 
phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt chuẩn, công tác chăm sóc và phục 

hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn hòa nhập với cuộc sống cộng đồng được quan tâm... tạo ra bước chuyển 
biến mới về nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp, các ngành, 
các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em. 
Tính đến tháng 4/2020, huyện Mai Sơn có 49.010 trẻ em, trong đó có 7.810 

trẻ em thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, 8.139 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn 
cảnh đặc biệt, 24.474 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 908 trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, 304 trẻ em khuyết tật, 69 trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn 
nuôi dưỡng, 08 trẻ em bị tim bẩm sinh, 40 trẻ em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 
HIV/AIDS và có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS, 25 trẻ em dưới 16 tuổi bị tai 
nạn thương tích, 01 trẻ em vi phạm pháp luật. 

UBND huyện đã ban hành và chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan 
ban hành 06 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai công tác 
bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2020; giao các đơn vị có liên quan phối hợp tổ 
chức các hoạt động truyền thông, giáo dục qua hệ thống phát thanh - truyền hình. 
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Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng Hành 

động Vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm 
hại trẻ em”. Công tác bảo vệ trẻ em luôn được quan tâm triển khai thực hiện ở cả 3 cấp 
độ (phòng ngừa, can thiệp, giảm thiểu các nguy cơ; hỗ trợ phục hồi; hòa nhập cho trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tổn thương). Theo đó, toàn huyện đã có 116 trẻ mồ 

côi và người khuyết tật được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền 34,8 triệu 
đồng; 69 trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, 304 trẻ em khuyết tật được hưởng chế độ 
trợ cấp hàng tháng; cấp mới 763 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, lũy kế đến 
nay có 19.876 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Trên địa bàn huyện có 60 đơn vị trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 
trong đó: Cấp mầm non 27 trường (24 trường mầm non công lập, 03 trường ngoài công 
lập), cấp phổ thông 33 trường (06 trường tiểu học, 03 trường trung học cơ sở và 24 

trường tiểu học và trung học cơ sở) và 06 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục độc lập trực 
thuộc sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện. 100% các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc 
công tác bảo vệ trẻ em khi đến trường, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ dân tộc thiểu 
số đều được học tập và đối xử công bằng. Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác y tế 

trường học, đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá bằng 
biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế thế giới về cân nặng, chiều cao theo tuổi. Đến nay, 
có 1.200 trẻ em dưới 2 tuổi được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, 964 trẻ em dưới 2 tuổi bị 
suy dinh dưỡng, 548 trẻ dưới 01 tuổi được tiêm 7 loại vác xin, 603 trẻ em được tiêm vắc 

xin viêm não Nhật Bản, 572 trẻ em được tiêm vắc xin phòng uốn ván sơ sinh; các chỉ số 
về tỷ lệ tử vong trẻ em, tử vong bà mẹ... đều giảm. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường 
ngày càng gia tăng, trong đó tỷ lệ trẻ mầm non từ 0 - 2 tuổi đạt 28,3%; trẻ từ 3 - 5 tuổi 
đạt 99,1%; học sinh 6 - 10 tuổi đạt 100%; học sinh 11 - 14 tuổi đạt 98,67%. Trong 6 

tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã chi trả các chế độ cho trẻ em với tổng kinh phí 
trên 34,9 tỷ đồng, bao gồm: Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo (3,4,5 tuổi) trên 6 tỷ đồng; 
hỗ trợ miễn, giảm chi phí học tập trên 10,2 tỷ đồng; hỗ trợ trẻ em khuyết tật ra lớp trên 
1,79 tỷ đồng; hỗ trợ trẻ em qua sông, qua đó là 138 triệu đồng; trẻ em hưởng tiền ăn bán 
trú với vùng đặc biệt khó khăn trên 19,8 tỷ đồng; hỗ trợ các hoạt động thể thao, y tế với 
vùng đặc biệt khó khăn là 109,6 triệu đồng; hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người 
với 22 triệu đồng. 

Ban Thường vụ Huyện đoàn Mai Sơn phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tặng quà tại bản Phiêng Khàng, xã 
Phiêng Pằn 01 lớp học nhân ái và nhà vệ sinh thân thiện với tổng giá trị 150 triệu đồng; 
01 máy lọc nước, 01 bộ trống đội, 260 áo khoác, 300 mũ len, 100 bộ quần áo, 260 cặp 

sách, 1.300 quyển vở, 270 khăn quàng với giá trị trên 50 triệu đồng. Chi đoàn Viện 
Kiểm sát - Tòa án - Thi hành án dân sự và Cụm thi đua số 5 đã phối hợp với Hội Từ 
thiện Chùa Hưng Quốc Thiền tự tỉnh Sơn La trao tặng 35 suất quà gồm: Xe đạp, chăn 
ấm, gạo, bánh kẹo... cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học xã 

Chiềng Nơi với tổng giá trị trên 35 triệu đồng; Trường Trung học Phổ thông Chu Văn 
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Thịnh tổ chức trao tặng hơn 80 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hín 

Đón, xã Nà Ớt và bản Mé, xã Chiềng Chung. 
Song song với đó, công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch cho trẻ em cũng 

được chú trọng. Trên địa bàn huyện có 01 khu vui chơi, giải trí riêng dành cho trẻ em tại 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, ngoài ra còn có các điểm vui chơi tại vườn hoa 

thuộc trung tâm huyện, các nhà văn hóa, sân vận động bản/tiểu khu, xã. Các trường 
mầm non quan tâm đầu tư mua sắm các bộ đồ chơi liên hoàn ngoài trời tạo điều kiện 

cho trẻ em ở mọi vùng đều được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt 
động văn hóa, thể thao lành mạnh và bổ ích phù hợp với lứa tuổi, giới tính. Học 
sinh tại các trường có báo nhi đồng và báo đội, các trường tại vùng 1 có chương 
trình phát thanh của đội vào ngày thứ 5 hàng tuần, thông qua đó, giáo dục các em 
kỹ năng sống; 30/30 trường mầm non tổ chức các ngày lễ hội như: Lễ hội Mừng 

xuân (Tết Nguyên đán); Ngày hội Cô và Mẹ (8/3); Ngày 19/5 kỷ niệm sinh nhật 
Bác, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu... các hoạt động được tổ chức cho 
trẻ em rất đa dạng, phong phú. Đồng thời có kế hoạch triển khai các hoạt động vui 
chơi, giải trí trong dịp hè có hiệu quả, an toàn đảm bảo mọi trẻ em đều có một kỳ 

nghỉ hè an toàn, lành mạnh, không bị tai nạn, thương tích. 
Thực hiện quyền tham gia của trẻ em, nhằm tạo môi trường thuận lợi và 

nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề 
liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên hợp quốc 

về quyền trẻ em, UBND huyện Mai Sơn triển khai kế hoạch thực hiện Chương 
trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2017 -
2020 đến UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Chỉ 
đạo phòng giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan chỉ 

đạo các nhà trường tổ chức lồng ghép vào các buổi hoạt động ngoại khóa, các buổi 
sinh hoạt tập thể việc tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị, sáng kiến của trẻ em tại các 
trường về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 
Tổ chức, huy động sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân hỗ trợ tham gia 
xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em để thực hiện mục đích bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em, trong đó đặc biệt ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em 
khuyết tật. 

Theo Bà Hoàng Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, với sự quan 
tâm chỉ đạo sát sao, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn 
huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức, hành vi và trách nhiệm 
của cộng đồng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở 

đã bám sát Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của cấp trên để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Các loại hình trường 
lớp, cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư, phát triển dưới nhiều hình 
thức. Quyền của trẻ em được khẳng định và bảo vệ, tăng cường sự tham gia của trẻ 

được mở rộng dưới nhiều hình thức. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tạo điều 
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kiện phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, nhiều em được hưởng chính sách hỗ 

trợ theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình trạng trẻ em bị tai 
nạn thương tích vẫn còn xảy ra; việc huy động nguồn lực để xây dựng các khu vui 
chơi cho trẻ em còn gặp nhiều khó khăn; đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em ở cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, việc theo dõi cập nhật thông tin trẻ có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. 
Trong thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục tổ chức các hoạt động thực hiện 

quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật 
trong năm học 2020 - 2021. Triển khai tốt các hoạt động trợ cấp thường xuyên, đột 
xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi và các hoạt động khác trong việc chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn. Phấn đấu giữ vững tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình: 

Cấp mầm non đạt 100% (3.952/3.952), cấp tiểu học đạt 100% (3.639/3.639), học 
sinh cấp trung học cơ sở đạt 100% (2.730/2.730), giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2. Tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”.  
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