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Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 

2021 - 2030 và Công văn số 555/BLĐTBXH  -BTXH ngày 3/3/2021 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai chương trình phát triển 

công tác xã hội giai đoạn 2021 – 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng 

kế hoạch phát triển công tác xã hội, giai đoạn 2021 - 2030 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung:  

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù 

hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; đảm 

bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội 

hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu 

cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát 

triển xã hội công bằng và hiệu quả. 

2. Một số mục tiêu cụ thể chủ yếu: 

2.1. Giai đoạn 2021-2025: 

- Tổi thiểu 60% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai 

nghiện ma túy, trại giam, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, 

phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm 

công tác xã hội, trong đó, có ít nhất từ 01 - 02 cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách 

hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng 

mức lương cơ bản do Chính phủ quy định. 

- Ít nhất có 30% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác 

viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở có 

cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trại giam, hệ thống tư pháp, ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp được đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng 

công tác xã hội. 



 2 

- Tối thiểu 50% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ 

sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

- 100% người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nếu 

có nhu cầu được tư vấn và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ 

nguồn lực xã hội hóa. 

` 2.2. Giai đoạn  2026 - 2030: 

- Tối thiểu 90% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai 

nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, 

bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí 

nhân sự làm công tác xã hội, trong đó, có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không 

chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối 

thiểu bằng mức lương cơ bản do Chính phủ quy định. 

- Tối thiểu 60% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ 

sở khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

- Ít nhất 40% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã 

hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở cung cấp dịch vụ công 

tác xã hội, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan. 

- Tối thiểu 80% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ 

sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

- 100%  người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nếu 

có nhu cầu được tư vấn và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ 

nguồn lực xã hội hóa. 

 II.  NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức 

và nhân dân về công tác xã hội: 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng 

xã hội về vai trò, vị trí của công tác xã hội, đặc biệt là các ngành có liên quan 

trực tiếp đến việc phát triển công tác xã hội như: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, 

Lao động thương binh xã hội và các tổ chức có nhu cầu sử dụng cán bộ nhân 

viên công tác xã hội: Bệnh viện, Toà án, trại giam, trường học, trung tâm giáo 

dục, các cơ sở bảo trợ xã hội, UBND cấp huyện, cấp xã.  

- Xây dựng kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về về hoạt động 

công tác xã hội trên phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức các hội nghị, hội 

thảo về chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về công tác thông tin tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức về hoạt động công tác xã hội. 

- Thiết lập các kênh thông tin đa chiều để chia sẻ thông tin và kinh 

nghiệm về các vấn đề có liên quan công tác xã hội: Chương trình, nội dung đào 

tạo và nâng cao năng lực cán bộ nhân viên công tác xã hội; phát triển mạng lưới 

cán bộ nhân viên và mạng lưới tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

2. Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội: 
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- Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở có cung cấp dịch vụ 

công tác xã hội trong các ngành, lĩnh vực và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ 

chức, cá nhân được phép thành lập theo hướng thực hiện trợ giúp toàn diện, bền 

vững. 

- Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị  

tối thiểu cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để cung cấp dịch vụ công tác xã hội 

đạt tiêu chuẩn quy định; bảo đảm có các phân khu chức năng, các hạng mục 

công trình đáp ứng hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

- Hỗ trợ các mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở trợ giúp 

xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, hệ thống tư pháp, cơ sở giáo dục, cơ 

sở y tế, ngôi nhà tạm lánh, mô hình nuôi con nuôi, mô hình gia đình, cá nhân 

nhận nuôi có thời hạn và mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội toàn diện, hỗ 

trợ sinh kế cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trong đó: 

- Giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công 

tác xã hội toàn diện tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam,  

hệ thống tư pháp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, ngôi nhà tạm lánh, mô hình nuôi 

con nuôi, mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn và mô hình cung cấp 

dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng. Nghiên cứu, hình thành mạng lưới cộng 

tác viên công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn. 

- Giai đoạn 2026 - 2030, hỗ trợ triển khai nhân rộng các mô hình cung cấp 

dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại 

giam, hệ thống tư pháp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, ngôi nhà tạm lánh, mô hình 

nuôi con nuôi, mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn và mô hình cung 

cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng tác các huyện, thị xã, thành phố. 

 3. Rà soát, sắp xếp phân công cán bộ, công chức, viên chức, nhân 

viên, cộng tác viên làm công tác xã hội tại các trại giam, hệ thống tư pháp, các 

cơ sở giáo dục, bệnh viện và các cơ sở của ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội, trong đó ưu tiên các lĩnh vực trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội, cai nghiện ma túy, hỗ trợ phạm nhân hoàn lương và giải quyết những vấn đề 

xã hội bức xúc khác. 

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội, gồm: 

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau 

đại học về công tác xã hội cho tối thiểu 02 người/cơ quan, đơn vị trở lên. 

- Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ, viên chức, nhân viên 

và cộng tác viên công tác xã hội (bình quân 500 người/năm) về chăm sóc, phục 

hồi, trợ giúp đối tượng đặc thù, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người chưa 

thành niên; công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp, nông thôn miền núi và một 

số lĩnh vực đặc thù khác. 

5. Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phát 

triển công tác xã hội, đặc biệt là công tác xã hội trong các lĩnh vực bảo trợ 
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xã hội, cai nghiện ma túy, y tế, giáo dục, tư pháp, lao động - thương binh và 

xã hội, trong đó tập trung: 

- Điều tra, rà soát, phân loại cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên 

công tác xã hội; các đối tượng và dịch vụ công tác xã hội; kế hoạch đào tạo, đào 

tạo lại cán bộ, nhân viên công tác xã hội; nâng cao năng lực thu thập, xử lý 

thông tin về công tác xã hội, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lý. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân 

viên, cộng tác viên công tác xã hội bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và 

chính sách, pháp luật về công tác xã hội. 

6. Kinh phí thực hiện: 

- Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên và 

kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm của các sở, ban, ngành, các huyện, thị 

xã, thành phố; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, đề 

án liên quan khác. 

- Đóng góp, hỗ trợ hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

- Hàng năm, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán 

ngân sách hàng năm để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ chung: 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể 

để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch.   

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện: Thực hiện chế độ báo về UBND tỉnh 

(qua cơ quan thường trực Sở Lao động-Thương binh và Xã hội). Báo cáo năm 

trước tháng 11 hàng năm; báo cáo đánh giá giữa kỳ vào tháng 11/2025; báo cáo 

tổng kết vào tháng 10/2030 và báo cáo đột xuất theo quy định. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố:  

2.1. Sở Lao động - Thương và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành điều phối việc thực hiện các 

nhiệm vụ của Chương trình. 

- Rà soát, thống kê phân tích các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh 

cần được hỗ trợ; Nghiên cứu, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách mở rộng các dịch 

vụ công tác xã hội trợ giúp đối tượng theo hướng linh hoạt và gia tăng mức trợ 

giúp cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và phù hợp 

với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao năng lực cho đội 

ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; quy hoạch mạng lưới các 

cơ sở giáo dục đào tạo về công tác xã hội; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ 

của Chương trình. 
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- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan: Chỉ đạo hoạt động 

xây dựng mạng lưới tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội và mạng lưới 

nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; hướng dẫn hoàn thiện ngạch, bậc 

lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề và chế độ phụ cấp đặc thù khác đối với công 

chức, viên chức làm công tác xã hội phù hợp với đặc thù nghề nghiệp. 

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, huy động, vận động các nguồn tài 

trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các tổ chức quốc tế thực hiện 

Chương trình; bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình. 

2.3. Sở Tài chính: Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí 

nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương 

trình; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình. 

2.4.  Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện 

tuyển dụng, thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với công chức, viên chức 

làm công tác xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố phát triển 

mạng lưới cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội, nhất là đối với các xã, 

phường, thị trấn. 

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

liên quan chỉ đạo, hướng dẫn; phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 

công tác xã hội và thiết lập mạng lưới viên chức, nhân viên công tác xã hội trong 

trường học. 

2.6. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan sắp xếp, đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ làm việc tại trại giam về công tác xã hội. 

2.7. Sở Tư pháp: Chủ trì, tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật cấp tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên và Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về công tác xã hội tới cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và người lao 

động của ngành. 

2.8. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thiết lập mạng lưới 

viên chức, nhân viên công tác xã hội trong cơ sở y tế và thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành. 

2.9.  Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với các 

đơn vị liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển công tác 

xã hội. 

2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã 

hội và các hội, đoàn thể tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ có chương trình hành 

động, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp 

tổ chức có hiệu quả để phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; 

tuyên truyền, phổ biến làm thay đổi nhận thức trong đoàn viên, hội viên về công 

tác xã hội; tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên tình nguyện tham gia công tác 

xã hội; tham gia triển khai thực hiện Chương trình. 
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2.11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu nhằm cụ thể hoá Chương 

trình phát triển công tác xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

- Phân công, phân cấp trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện theo 

nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm 

cho cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân. 

- Bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện Chương trình lồng 

ghép kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án có 

liên quan trên địa bàn để bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác xã hội.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện Chương trình, 

kết quả thực hiện Chương trình và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về 

tỉnh theo quy định. 

 Trên đây Kế hoạch Phát triển công tác xã hội theo Quyết định số 112/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2010 - 2030; 

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã,  thành 

phố triển khai thực hiện; đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể phối hợp 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Lao  động - TBXH; 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Báo Lào Cai; Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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