
Phụ lục II 

Một số nhiệm vụ cụ thể lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số…./QĐ-LĐTBXH ngày   /01/2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

 

TT Nhiệm vụ 

Thời gian 

thực hiện, 

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện, báo 

cáo  

A NHIỆM VỤ THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ 

 

Thực hiện theo phân công tại Quyết định số 

…../QĐ-LĐTBXH ngày …/01/2023 ban hành 

Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội 

Năm 2023 
Các đơn vị thuộc 

Bộ 

B NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA BỘ THEO LĨNH VỰC 

I 
Nhóm nhiệm vụ về phát triển thị trường lao 

động, giáo dục nghề nghiệp  
  

1 
Xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm 

sửa đổi 
Năm 2023 Cục Việc làm 

2 
Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển 

thị trường lao động đến năm 2030 
Năm 2023 Cục Việc làm 

3 

Thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển thị 

trường lao động ngoài nước; tiếp tục đàm phán, 

ký kết các Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận về hợp 

tác lao động với các nước 

Năm 2023 
Cục Quản lý lao 

động ngoài nước 

4 

Nghị quyết của Chính phủ ban hành kế hoạch 

thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới, phát 

triển GDNN trong thời gian tới 

Năm 2023 
Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

5 

Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống 

GDQD giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 

2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 

Năm 2023 
Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

II 
Nhóm nhiệm vụ về thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, quan hệ lao động, an toàn lao động 

6 

Xây dựng báo cáo về cơ chế tiền lương đối với 

đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự 

bảo đảm chi thường xuyên làm cơ sở xây dựng 

cơ chế tiền lương theo nhiệm vụ giao tại Nghị 

định số 60/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 

2022 của Chính phủ. 

Năm 2023 

Cục Quan hệ lao 

động và Tiền 

Lương 
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TT Nhiệm vụ 

Thời gian 

thực hiện, 

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện, báo 

cáo  

7 

Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin số liệu, dữ 

liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan 

hệ lao động và tiền lương giai đoạn 2023-2025” 

Năm 2023 

Cục Quan hệ lao 

động và Tiền 

Lương 

8 
Điều tra về lao động, tiền lương trong doanh 

nghiệp 
Năm 2023 

Cục Quan hệ lao 

động và Tiền 

Lương 

9 
Tổng hợp, báo cáo tình hình đình công theo quý, 

năm 
Năm 2023 

Cục Quan hệ lao 

động và Tiền 

lương 

10 
Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật 

lao động về cho thuê lại lao động 
Năm 2023 

Cục Quan hệ lao 

động và Tiền 

lương 

11 
Xây dựng báo cáo tiền lương, tiền thưởng của 

người lao động trong dịp Tết 

Quý I và 

IV/Năm 

2023 

Cục Quan hệ lao 

động và Tiền 

lương 

12 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy định 

pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động tại 

một số địa phương 

Năm 2023 

Cục Quan hệ lao 

động và Tiền 

lương 

13 

Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ 

bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo 

hiểm xã hội năm 2022 

Năm 2023 
Vụ bảo hiểm xã 

hội 

14 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đột phá nhằm 

mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp 

Năm 2023 
Vụ bảo hiểm xã 

hội, Cục Việc làm  

15 

Báo cáo về hoạt động dịch vụ việc làm và cung 

ứng lao động; kiểm tra hoạt động dịch vụ việc 

làm tại các địa phương 

Năm 2023 Cục Việc làm 

16 
Báo cáo, thực hiện kiểm tra công tác quản lý lao 

động nước ngoài ở các địa phương 
Năm 2023 Cục Việc làm 

17 

Xây dựng, phát triển chính sách bảo hiểm tai nạn 

lao động đối với lao động ở khu vực không có 

hợp đồng lao động. 

Năm 2023 
Cục An toàn lao 

động 

18 
Theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình tai 

nạn lao động  
Năm 2022 

Cục An toàn lao 

động 
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TT Nhiệm vụ 

Thời gian 

thực hiện, 

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện, báo 

cáo  

III 

Nhóm nhiệm vụ về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

19 
Xây dựng Nghị quyết của Trung ương về chính 

sách xã hội giai đoạn 2023 - 2035 
Năm 2023 

Viện Khoa học 

lao động và xã 

hội 

20 
Kế hoạch thăm, tặng quà Tết Nguyên đán, ngày 

27/7/2022 

Tháng 1 và 

tháng 6 

Cục Người có 

công 

21 

Quyết định tặng quà của Chủ tịch nước cho người 

có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 

và dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ 

Tháng 1 và 

tháng 6 

Cục Người có 

công 

22 

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025  

Quý I 

Văn phòng Quốc 

gia về giảm 

nghèo 

23 

Hướng dẫn địa phương rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai 

đoạn 2022-2025  

Quý III, IV 

Văn phòng Quốc 

gia về giảm 

nghèo 

24 
Tổng kết, đánh giá thi hành Luật Người cao tuổi, 

Người khuyết tật 
Năm 2023 

Cục Bảo trợ xã 

hội 

25 

Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chính 

sách bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân di 

cư tự do từ Campuchia theo quy định tại quyết 

định 1748/QĐ-TTg. 

Năm 2023 
Cục Bảo trợ xã 

hội 

26 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình nâng cao chất 

lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công 

với cách  mạng, người cao tuổi, trẻ em, người 

khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội 

giai đoạn 2021-2030 

Năm 2023 
Cục Bảo trợ xã 

hội 

27 

Phối hợp trình ban hành Chỉ thị của Đảng về tăng 

cường vai trò lãnh đạo của Đảng về bảo đảm thực 

hiện quyền trẻ em trong tình hình mới 

Năm 2023 Cục Trẻ em 

28 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, mô hình hỗ trợ trẻ 

em di cư cùng cha mẹ đến các khu công nghiệp, 

các khu trọ ở các thành phố 

Năm 2023 Cục Trẻ em 

29 
Hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về 

an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 
Năm 2023 Cục Trẻ em 
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TT Nhiệm vụ 

Thời gian 

thực hiện, 

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện, báo 

cáo  

30 

Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma 

túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm 

người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép 

chất ma túy”  

Năm 2023 

Cục Phòng, 

chống tệ nạn xã 

hội 

31 
Tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện pháp 

luật phòng, chống mại dâm 
Năm 2023 

Cục Phòng, 

chống tệ nạn xã 

hội 

32 

Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi 

thu hút, hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma 

túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

Năm 2023 

Cục Phòng, 

chống tệ nạn xã 

hội 

33 

Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện thí điểm mô 

hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị 

mua bán tại một số tỉnh, thành phố. 

Năm 2023 

Cục Phòng, 

chống tệ nạn xã 

hội 

IV 
Nhóm nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, cải cách 

hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, thanh tra 

34 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị 

thuộc Bộ  

Quý I  
Vụ Tổ chức cán 

bộ 

35 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức năm 2023 
Quý I 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

36 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Quý I Văn phòng 

37 
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2023 
Năm 2023 Văn phòng 

38 
Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng năm 2023 
Năm 2023 

Trung tâm Thông 

tin 

39 
Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội 
Năm 2023 

Trung tâm Thông 

tin 

40 
Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra 

ngành LĐTBXH giai đoạn 2021-2025” 
Năm 2023 Thanh tra 

V Công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư công   

41 

Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Ngân sách nhà 

nước, Luật đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật 

Đấu thầu, Luật Quy hoạch.  

Năm 2023 

Vụ Kế hoạch - 

Tài chính, các 

đơn vị  
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42 

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản 

nhà nước; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ 

Năm 2023 

Vụ Kế hoạch - 

Tài chính, các 

đơn vị  

TT Nhiệm vụ 

Thời gian 

thực hiện, 

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện, báo 

cáo  

43 

Triển khai Quyết định 1225/QĐ-LĐTBXH ngày 

29/10/2021 của Bộ về việc ban hành Kế hoạch của 

Bộ triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập  

Năm 2023 

Vụ Kế hoạch - 

Tài chính, các 

đơn vị 

44 

Xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện 

các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển 

KTXH, bảo đảm ANQP các vùng 

Năm 2023 
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

45 
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2024  
Quý II, III 

Vụ Kế hoạch - 

Tài chính  

 

 

 

 

 


