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THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG
*
Số 29-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI)
một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
-----
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Thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính
sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (sau đây viết tắt là Kết luận số 92-KL/TW), Ban
Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
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1. Mục đích
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- Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Kết luận số 92-KL/TW nhằm nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và
nhân dân để tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, tạo sự đồng
thuận trong việc thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn thành phố.
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- Xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện tốt
nội dung Kết luận số 92-KL/TW phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, khắc
phục các hạn chế của một số chính sách xã hội trong thời gian qua và tiếp tục triển
khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số
vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trong thời gian đến, nhất là trong
bối cảnh ảnh hưởng, tác động của đại dịch COVID-19.
2. Yêu cầu

tu
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- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội
thành phố căn cứ Kết luận số 92-KL/TW và Kế hoạch này để chủ động xây dựng
chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình
của đơn vị, địa phương.
- Triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW và Kế hoạch này phải được
tiến hành thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả.
II. MỤC TIÊU
Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các
ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện các chính sách xã hội; tập trung rà soát
sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách hiện có trên cơ sở kế thừa, phát
triển theo hướng ngày càng mở rộng và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống
cho đối tượng xã hội. Đảm bảo 100% các đối tượng yếu thế được trợ giúp với các
dịch vụ xã hội cơ bản; 100% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phấn đấu đến
năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; có ít nhất 50% lực lượng lao động
trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH); độ bao phủ bảo hiểm y tế
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(BHYT) toàn dân đạt 99%; không có hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo
đa chiều thành phố.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền, quán triệt
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, thể chế hoá Nghị quyết
Trung ương 5 (khóa XI) và Kết luận số 92-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức, ý
thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức
và nhân dân về chính sách xã hội.
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- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc, 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, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng tham gia và giám
sát thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công và các đối tượng yếu thế
khác, không để ai bị bỏ lại phía sau.
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Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy,
các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn, các quận ủy, huyện
ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.
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2. Phát triển hệ thống chính sách xã hội toàn diện, bền vững
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2.1. Tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách hiện có
trên cơ sở kế thừa, phát triển theo hướng ngày càng mở rộng và từng bước nâng
cao chất lượng cuộc sống cho người có công, người nghèo và các đối tượng yếu
thế trong xã hội.
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- Xây dựng Phương án nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn
thành phố cho phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành trong năm 2021.
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- Tổ chức thực hiện tốt pháp luật về người có công, Đề án sửa chữa nhà ở
cho người có công với cách mạng, Đề án xây dựng chung cư nhà ở xã hội cho
người có công với cách mạng giai đoạn 2021-2025, hoàn thành trong năm 2025.
- Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo đa chiều đến năm 2025 theo hướng toàn diện, bền vững, hoàn thành trong
năm 2025.
- Phát triển hệ thống dịch vụ trợ giúp xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng
hóa nguồn lực thực hiện trợ giúp xã hội, nhất là trợ giúp khẩn cấp thiên tai, lụt bão,
dịch bệnh. 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.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thành phố “5 không”, “3 có” “4
an”, các chính sách bảo trợ, an sinh xã hội. Triển khai từ năm 2021, hoàn thành
trong năm 2025.
Cơ quan tham mưu, thực hiện: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) thành
phố, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, các quận ủy, huyện ủy.
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2.2. Tổ chức thực hiện tốt pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp
đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động.
- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 18/9/2018 của Ban
Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số
03-NQ/TU ngày 09/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.
- Mở rộng diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT và tăng nhanh nhóm
người tham gia BHXH tự nguyện, hướng đến mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân;
mở rộng quyền lợi, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết đầy đủ, kịp thời, chính
xác chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia.
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Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban cán sự đảng UBND thành phố, các quận
ủy, huyện ủy.
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2.3. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích triển khai xã hội
hóa trên lĩnh vực giáo dục chất lượng cao, mở rộng mạng lưới, phát triển qui mô
theo hướng đa dạng hóa các loại hình, kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân
tham gia. Tập trung phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân
lực có chất lượng trên lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao và du lịch.
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- Xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình tiến tới miễn học phí đối với trẻ
mầm non, học sinh phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên trong hệ
thống cơ sở giáo dục công lập.
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- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học theo
hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, đồng bộ hóa”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, xây dựng các ứng dụng thông minh phục vụ công tác giảng dạy và học
tập trực tuyến.
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- Hình thành các cơ sở giáo dục và đào tạo, dạy nghề tư nhân đạt đẳng cấp
quốc tế. Tăng cường phân cấp quản lý giáo dục và đào tạo cho các cơ sở giáo dục
công lập.
Cơ quan tham mưu, thực hiện: Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự
đảng UBND thành phố.
2.4. Triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp phát triển thị trường lao
động, tăng cường kết nối cung - cầu lao động để tạo việc làm, chú trọng nâng cao
chất lượng việc làm, duy trì tổ chức các sàn giao dịch việc làm định kỳ và di động.
- Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình “Có việc
làm” giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung các đối tượng yếu thế, người dân
thuộc diện giải tỏa đền bù, chuyển đổi ngành nghề cho nông dân, ngư dân; lồng
ghép các hoạt động của chương trình cho vay giải quyết việc làm, chương trình
giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới để phát huy hiệu quả vốn
vay nhằm duy trì và tạo việc làm mới.
- Tăng cường cải thiện môi trường làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động
hài hòa, ổn định và tiến bộ.
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Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban cán sự đảng UBND thành phố, các quận
ủy, huyện ủy.
2.5. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và tạo các điều kiện thuận lợi cho ngành y
tế, nâng cao chất lượng hệ thống y tế, chất lượng khám chữa bệnh ở tất cả các
tuyến, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Tập trung xây dựng các công trình y tế đồng bộ; ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật và các thành tựu y tế mới; triển khai Đề án y tế thông minh toàn ngành và
định hướng quản lý y tế thông minh nhằm nâng cao chất lượng công tác khám
bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.
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- Tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng
chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, y tế dự phòng. Chủ động, sẵn sàng ứng
phó với các thảm họa y tế, các diễn biến phức tạp của bệnh dịch truyền nhiễm mới.
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Cơ quan tham mưu, thực hiện: Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự
đảng UBND thành phố, các quận ủy, huyện ủy.
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2.6. Tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu “có nhà ở” theo Chương trình
thành phố “3 có”, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho các đối tượng
được hưởng chính sách về nhà ở xã hội theo quy định trên địa bàn thành phố.
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Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban cán sự đảng UBND thành phố.
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2.7. Chú trọng việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của thành phố.
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- Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, chú trọng xây
dựng công trình và phương án phòng mặn cho hệ thống cấp nước của thành phố.
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- Tập trung xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, ngăn chặn
phát sinh các điểm ô nhiễm mới; tăng cường phối hợp triển khai công tác thanh tra,
kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường; phấn đấu hoàn thành
trong năm 2025.
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Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban cán sự đảng UBND thành phố, các quận
ủy, huyện ủy.
2.8. Tập trung đầu tư phát triển, ứng dụng các sản phẩm trong lĩnh vực công
nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Nâng cao chất lượng thông tin truyền thông
cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn.
Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban cán sự đảng UBND thành phố, các quận
ủy, huyện ủy.
2.9. Xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc giải quyết chính sách an sinh xã hội; có cơ chế quản lý, cập nhật, khai
thác, chia sẻ dữ liệu và thông tin; xây dựng mã số an sinh xã hội theo hướng dẫn
của bộ, ngành Trung ương. Sử dụng hiệu quả Phần mềm cơ sở dữ liệu và quản lý
chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành
trong năm 2025.
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Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban cán sự đảng UBND thành phố, các quận
ủy, huyện ủy.
2.10. Tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm nguồn lực
thực hiện 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.
- Trước mắt, tập trung hỗ trợ cho các người dân, lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 theo chủ trương của Trung ương và thành phố, đảm bảo đúng
đối tượng, kịp thời, hiệu quả.
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- Có cơ chế, chính 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
bền vững và làm giàu chính đáng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực
hiện có hiệu quả các chính sách xã hội trên địa bàn thành phố.
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Cơ quan tham mưu, thực hiện: Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự
đảng UBND thành phố, các quận ủy, huyện ủy.
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-

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị
- xã hội chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị
quyết Trung ương 5 (khóa XI), Kết luận số 92-KL/TW và Kế hoạch này; thường
xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này.
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2. Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa
phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức xây dựng kế hoạch và
triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành
ủy theo dõi, chỉ đạo.
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3. Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo HĐND thành phố xem xét ban hành
và giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội liên quan Kế hoạch này
theo quy định và thẩm quyền.
4. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy
mạnh công tác tuyên truyền nội dung, tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kết
luận số 92-KL/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy.
5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc
thực hiện Kết luận số 92-KL/TW và Kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Ban Kinh tế Trung ương (để b/c),
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc TU,
- Các BCSĐ, đảng đoàn, BTV Thành Đoàn,
- Các sở, ban, ngành thành phố,
- Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc TU,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Lương Nguyễn Minh Triết
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