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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

  Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày 19 tháng 4 năm 2022 

 

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 

 

Thực hiện Văn bản số 637/UBND-VP ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Thông về việc xây dựng 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. Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn 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 trên địa bàn cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá tình hình tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết 

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã thường xuyên quán triệt nội dung 

Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ngoài 

ra, trong các cuộc họp ở thôn Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức quán triệt đến toàn 

thể nhân dân biết và nắm được nội dung của Nghị quyết để nội dung của Nghị 

quyết được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. 

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

triển khai thực hiện 

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

Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình cụ thể, có kế hoạch triển khai thực hiện 

nội dung Nghị quyết đúng theo chỉ đạo của cấp trên, cụ thể: 

+ Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

người có công và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng 

của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

+ Chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội phải phù hợp với 

trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn lực của 

đất nước trong từng thời kỳ; ưu tiên người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa 

Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa 

các thế hệ; bảo đảm bền vững, công bằng. 

+ Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công và giữ 

vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh 



2 
 

xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia. 

Ðồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh. 

+ Tăng cường hợp tác quốc tế để có thêm nguồn lực, kinh nghiệm trong 

việc xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

- Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện tại Trung 

ương và địa phương 

Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát kết quả được thực hiện 

thường xuyên từ cơ sở đến cấp xã. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo 

định kỳ. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách tại vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi 

- Về việc làm, thu nhập và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số: 

Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, 

học nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, ưu tiên người nghèo, người 

dân tộc thiểu số. Ðẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính 

phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, ưu tiên người nghèo là 

đồng bào dân tộc thiểu số thuộc thôn, bản đặc biệt khó khăn thu hẹp chênh lệch 

về mức sống và an sinh xã hội so với bình quân cả nước. Đến nay, đời sống của 

hộ nghèo đã được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,5- 4%/năm theo chuẩn 

nghèo từng giai đoạn. 

- Bảo hiểm xã hội cho người lao động là người dân tộc thiểu số: Tỷ lệ 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2012 đến nay càng ngày càng tăng, 

việc tổ chức tuyên truyền cho người lao động, nhân dân tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và chỉ đạo thực 

hiện thường xuyên. Hàng năm, UBND xã phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội huyện 

tổ chức tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho nhân dân được 

20 lượt với 350 người tham dự. 

- Giáo dục tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Tiếp tục thực hiện và 

tăng cường các chế độ hỗ trợ, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên thuộc hộ 

nghèo, người dân tộc thiểu số thôn bản đặc biệt khó khăn để bảo đảm phổ cập 

giáo dục bền vững. Công tác phổ cập, xóa mù chữ đã được triển khai đồng bộ và 

đạt được kết quả tốt, các chỉ số phổ cập được nâng lên (duy trì phổ cập Mầm 

non 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 3 và xóa mù chữ 

mức độ 2); 

 - Nước sạch tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Ðến nay, 97% dân cư 

nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

- Nhà ở tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Cải thiện điều kiện nhà ở 

cho người nghèo từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người nghèo. Phối 

hợp cùng các ngành, đơn vị thường xuyên rà soát những hộ nghèo, hộ có hoàn 
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cảnh khó khăn về nhà ở để tranh thủ sự vận động của các cá nhân, tổ chức khi có 

hỗ trợ.  

- Thông tin truyền thông tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Tăng 

cường thông tin truyền thông đến người dân nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn. 

Ðẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 và các 

năm tiếp theo. Ðến nay, 80%  các thôn đều nghe được loa truyền thanh của xã 

nhằm tiếp cận các thông tin về kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như các 

chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về các chế 

độ chính sách xã hội. 

4. Đánh giá khái quát kết quả, khó khăn, tổn tại, nguyên nhân và bài 

học kinh nghiệm 

4.1. Kết quả:  

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác chăm lo chính sách xã hội có 

bước tiến bộ, đạt nhiều kết quả tích cực,  góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo vệ môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội về chính sách xã hội có sự chuyển 

biến tích cực, rõ rệt. Đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự 

tham gia tích cực, sâu rộng của mọi tầng lớp nhân dân; phát huy truyền thống tốt 

đẹp, đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc. Hệ thống chính sách xã hội cơ 

bản đồng bộ, toàn diện, bảo đảm quyền an sinh xã hội của người dân. Chính 

sách người có công được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt, đời sống người 

có công không ngừng được nâng cao. Thực hiện có hiệu quả chính sách giảm 

nghèo bền vững, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế 

được Nhà nước và xã hội trợ giúp thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Bảo hiểm 

xã hội và bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng và trở thành trụ cột quan trọng của 

an sinh xã hội. Hệ thống dịch vụ xã hội được cải thiện, cơ bản bảo đảm quyền 

học tập, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin truyền thông của nhân dân. 

4.2. Khó khăn, tồn tại 

 Một số chính sách xã hội chưa bao phủ hết các nhóm đối tượng, thực hiện 

thiếu đồng bộ, chưa đồng đều giữa các địa phương, chênh lệch về mức sống, 

hưởng thụ văn hóa, tinh thần giữa các vùng, miền, nhóm đối tượng còn lớn. Mức 

trợ cấp xã hội còn thấp, chất lượng an sinh xã hội có mặt còn hạn chế, đời sống 

của một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn. Hệ thống quản lý còn bất cập, trình 

độ quản lý chưa cao, vẫn còn hiện tượng lạm dụng, trục lợi chính sách. 

4.3. Nguyên nhân 

- Nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào 

ngân sách nhà nước; chưa động viên, thu hút được nhiều sự tham gia của xã hội 

và khuyến khích người thụ hưởng chính sách tự vươn lên. 
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- Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể về 

vai trò, vị trí chính sách xã hội trong quá trình phát triển của đất nước, của địa 

phương chưa thật sâu sắc và đầy đủ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức. Chính sách xã hội nhiều, nhưng 

còn dàn trải. Quản lý chính sách xã hội chưa theo kịp xu hướng phát triển và hội 

nhập quốc tế. Năng lực tổ chức và nguồn lực thực hiện còn hạn chế. 

4.4. Bài học kinh nghiệm 

Một là, chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, là mục tiêu, là 

động lực để phát triển nhanh và bền vững trong mọi giai đoạn phát triển. Chính 

sách xã hội phải được đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và thực hiện đồng bộ 

với phát triển kinh tế, phù hợp với trình độ phát triển và khả năng nguồn lực 

trong từng thời kỳ. 

Hai là, chính sách xã hội phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng 

điểm; ưu tiên thực hiện tốt chính sách đối với người có công; bảo đảm mức sống 

tối thiểu và hỗ trợ kịp thời người có hoàn cảnh khó khăn. 

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy sức mạnh của cả hệ 

thống chính trị và truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái của dân tộc ta. Nhà 

nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã 

hội, đồng thời huy động sự tham gia mạnh mẽ của toàn xã hội; đẩy mạnh hợp 

tác quốc tế. 

Bốn là, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển phù hợp, có chương 

trình hành động cụ thể, khả thi và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng thời làm tốt 

công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội. 

II. ĐỀ XUẤT 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 

1. Bối cảnh thực tế 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác chăm lo chính sách xã hội có 

bước tiến bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành trước thời hạn nhiều mục 

tiêu thiên niên kỷ; cải thiện chỉ số phát triển con người (HDI) Việt Nam, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội, 

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của 

các cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội 

về chính sách xã hội có sự chuyển biến tích cực, rõ rệt. Đã huy động được sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực, sâu rộng của mọi tầng 

lớp nhân dân; phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, tương thân, tương ái của 

dân tộc. Hệ thống chính sách xã hội cơ bản đồng bộ, toàn diện, bảo đảm quyền 

an sinh xã hội của người dân. Chính sách người có công được Đảng và Nhà 

nước quan tâm đặc biệt, đời sống người có công không ngừng được nâng cao. 

Thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững, là điểm sáng được quốc 
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tế đánh giá cao. Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế được 

Nhà nước và xã hội trợ giúp thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Bảo hiểm xã hội 

và bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng và trở thành trụ cột quan trọng của an sinh 

xã hội. Hệ thống dịch vụ xã hội được cải thiện, cơ bản bảo đảm quyền học tập, y 

tế, nhà ở, nước sạch và thông tin truyền thông của nhân dân. 

Những thành quả đạt được trong thời gian qua, khẳng định chủ trương, 

chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự ưu việt của chế độ xã hội chủ 

nghĩa ở nước ta. 

2. Quan điểm 

- Tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có 

công và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của 

Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

- Huy động tranh thủ mọi nguồn lực của địa phương, sự ủng hộ của cá 

nhân, tổ chức trong từng thời điểm, ưu tiên người có công, người có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Thực hiện tốt các chế độ an sinh xã hội, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, 

xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ; 

bảo đảm bền vững, công bằng. 

- Bảo đảm việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công và giữ vai trò 

chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội 

hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia. Ðồng thời 

tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh. 

3. Mục tiêu 

Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn 

đấu cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn 

mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Cơ bản bảo đảm an sinh xã hội 

toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và 

thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc 

sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân 

4. Nhiệm vụ và giải pháp 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thể chế hoá Nghị quyết, 

nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về chính sách xã hội. Xác định rõ chính 

sách xã hội chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm 

thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn 

xã hội; đặt con người vào trung tâm chính sách; phát triển kinh tế phải gắn liền 

với phát triển, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; phát huy truyền thống văn 

hoá tốt đẹp, đoàn kết, "tương thân, thương ái" của dân tộc ta. 

- Phát triển hệ thống chính sách xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững. 

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực 
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hiện. Đặc biệt, quan tâm chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo 

đảm người có công và gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng 

hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện 

chính sách giảm nghèo bền vững tiếp cận với chuẩn nghèo đa chiều, nhất là ở 

địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng và triển 

khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng toàn diện, bao 

trùm, bền vững. 

- Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, xây dựng và 

nâng cao chất lượng xã hội học tập, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Chú 

trọng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực gắn với quá trình cơ cấu lại nền kinh 

tế. Phát triển thị trường lao động cạnh tranh lành mạnh, đồng bộ, hiện đại và hội 

nhập; phát triển việc làm bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch lao động khu vực phi 

chính thức sang khu vực chính thức; quan tâm giải quyết việc làm cho thanh 

niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ. Quan tâm xây dựng 

quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Thực hiện chăm sóc sức khoẻ và 

bảo hiểm y tế toàn dân; nâng cao chất lượng dân số, chất lượng y tế cơ sở và y tế 

dự phòng. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình nhà ở xã hội, đẩy mạnh 

xã hội hoá nhà ở cho người di cư, người dân vùng chịu tác động của thiên tai và 

biến đổi khí hậu; bảo đảm nước sạch cho người dân nông thôn. Nâng cao chất 

lượng thông tin truyền thông cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền 

núi và hải đảo. 

- Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đa dạng, linh hoạt cả về chất lượng và 

số lượng theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp cận của 

các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế, người di cư và dân tộc thiểu số. 

Phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc xã hội tại cộng đồng; phát huy vai trò của 

gia đình; phát triển đội ngũ chuyên nghiệp làm công tác xã hội. Tổng kết, nhân 

rộng các mô hình chăm sóc, trợ giúp xã hội. 

- Hiện đại hoá hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xây 

dựng và tổ chức thực hiện chính sách xã hội. Hoàn thiện chính sách xã hội đồng 

bộ, khắc phục chồng chéo, trùng lắp. Nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực 

hiện chính sách xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất số 

hoá cơ sở dữ liệu; phát triển hệ thống quản lý và các ứng dụng công nghệ thông 

tin; có cơ chế quản lý, cập nhật, khai thác, chia sẻ dữ liệu và thông tin; xây dựng 

mã số an sinh xã hội. Cải cách tài chính đối với chính sách xã hội trên cơ sở 

quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, thanh toán điện tử thông qua hệ thống hoá, 

trên nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung. 

- Tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách xã hội. Nhà nước giữ vai trò 

chủ đạo, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách xã hội tương xứng với khả 

năng, điều kiện phát triển kinh tế, bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu cho 

người dân; trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có cơ chế, chính 
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sách khuyến khích, huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng xã hội, các 

doanh nghiệp và người dân. Động viên, khuyến khích các đối tượng khó khăn, 

gia đình chính sách chủ động, tích cực vươn lên thoát nghèo và làm giàu. 

Trên đây là 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 trên địa 

bàn xã Vũ Muộn./. 
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