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VÀ XÃ HỘI NĂM 2022 

 

Năm 2022, công tác lao động, người có công và xã hội được triển khai trong 

bối cảnh kinh tế - xã hội trong và ngoài nước có nhiều khó khăn, thách thức, trong 

đó phải kể đến tác động ảnh hưởng của thời kỳ “ hậu covid”, cả nước bước vào 

nhiệm vụ phục hồi, mở rộng và phát triển. Song, quán triệt quan điểm, chỉ đạo, lãnh 

đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu 

quan trọng, cụ thể:  

1. Hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gắn 

với  thực thi nghiêm pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội 

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục được xác định là nhiệm vụ 

trọng tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Kết quả, năm 2022, Bộ đã 

trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 03 nghị định, 03 quyết định, 02 báo cáo và 

ban hành 20 thông tư. Cùng với xây dựng Hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật Việc làm, trong 

năm, Bộ LĐTBXH cũng đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về chính 

sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020, đồng thời nghiên cứu, tham mưu ban hành nghị 

quyết cho giai đoạn mới.  

Công tác kiểm tra quy phạm pháp luật cũng được tập trung thực hiện kịp thời, 

quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; trong năm đã tiến hành tự kiểm tra, kiểm tra 

chuyên đề đối với 20 văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra theo thẩm quyền đối 

với 15 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, phát hiện 73 văn bản quy phạm pháp 

luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp hoặc hết hiệu lực và đã 

xử lý, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền 100% số văn bản sau rà soát cần xử lý.  

Trong năm 2022, Thanh tra toàn ngành LĐTBXH đã triển khai 2.273 cuộc 

thanh tra, 623 cuộc kiểm tra; ban hành 2.273 kết luận thanh tra, phát hiện 9.877 thiếu 

sót, sai phạm; 454 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 

là 26 tỷ đồng (bằng 315,4% năm 2021); thu hồi, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà 

nước số tiền 198 tỷ đồng (bằng 110% năm 2021). Toàn ngành LĐTBXH đã tiếp 

10.571 lượt người, tiếp nhận 10.428 đơn, thư và giải quyết 322 vụ khiếu nại, tố cáo, 

qua đó, giúp Bộ nắm bắt được tình hình, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những 

vấn đề phát sinh, nâng cao niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong xây 

dựng, ban hành và triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và hội. 
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2. Hỗ trợ gần 105 nghìn tỷ đồng cho 68,67 triệu người dân, người lao động 

và 1,4 triệu người sử dụng lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 

gây ra 

Ngay từ những ngày đầu năm 2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 

43/2022/QH15 và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm phục hồi 

và phát triển kinh tế của đất nước sau đại dịch. Triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ 

LĐTBXH đã khẩn trương tham mưu và trình Thủ tướng ban hành Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê 

nhà cho người lao động. 

Đến nay, đã có 5,2 triệu người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng 

kinh phí trên 3.744 tỷ đồng, kết hợp cùng việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính 

sách hỗ trợ người lao động từ năm 2021 (Nghị quyết 68 và Quyết định 23) với tổng 

kinh phí hỗ trợ gần 105 nghìn tỷ đồng cho 68,67 triệu người dân và người lao động 

và 1,4 triệu người sử dụng lao động.  

Việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động đã góp phần bảo đảm đời sống, công ăn việc làm của 

người dân, doanh nghiệp, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

3. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, góp phần bảo đảm an sinh 

xã hội 

Nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống của các đối tượng thuộc các chính sách trợ 

giúp xã hội trong và sau đại dịch Covid -19, năm 2022, Bộ LĐTBXH  tiếp tục triển 

khai thực hiện Chương trình, chính sách về trợ giúp xã hội. Theo báo cáo của các 

địa phương, hiện nay, cả nước đang thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng cho 3,2triệu  

đối tượng với tổng kinh phí thực hiện khoảng 18.000 tỷ đồng.  

Quan tâm, chăm lo đến người cao tuổi, cả nước có gần 3,3 triệu người đang 

hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó có hơn 2,5 triệu 

người cao tuổi, 1,4 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách 

mạng, hơn 1,87 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, khoảng 10 

nghìn người cao tuổi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 

95% người cao tuổi được cấp thẻ BHYT, 32% người cao tuổi được lập hồ sơ quản 

lý theo dõi sức khỏe ban đầu. Nhiều địa phương đã ban hành Nghị quyết nâng mức 

chuẩn trợ cấp xã hội và mở rộng đối tượng khó khăn được hưởng trợ giúp xã hội, 

góp phần bảo đảm đời sống cho đối tượng thụ hưởng chính sách.   

Trong công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, đến nay cả nước đã thành lập được 425 cơ sở trợ giúp xã 

hội nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội của đối tượng. Đáng lưu 
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ý, các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho phụ nữ và trẻ em sau đại 

dịch Covid-19 tại các cơ sở trợ giúp xã hội, y tế v.v.. cũng được quan tâm thúc đẩy. 

Không để người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tại, dịch bệnh mà không được trợ 

giúp; tính từ đầu năm đến nay Chính phủ cấp xuất tổng số gần 25 nghìn tấn gạo hỗ 

trợ cho 492,5 nghìn hộ với hơn 1,6 triệu nhân khẩu.  

Kết quả, 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng; 100% người dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, thiếu đói được trợ 

giúp đột xuất kịp thời, không để người dân nào bị thiếu đói, góp phần nâng cao hiệu 

quả các chính sách an sinh xã hội, trợ giúp xã hội. 

4. Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 

và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 14/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, nhân dịp 75 năm 

Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, cả nước đã tổ chức thành công chuỗi các hoạt 

động Kỷ niệm 75 ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) thiết thực, 

trang trọng và ý nghĩa. Công tác đền ơn, đáp nghĩa được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt thân mật 75 đại biểu người 

có công tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người có công là cán bộ lão thành cách 

mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, 

bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ ở khắp mọi miền Tổ quốc. Chủ tịch nước 

Nguyễn Xuân Phúc cũng tham dự và chủ trì Lễ Kỷ niệm 75 ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), diễn ra ngày 24/7 tại Thủ đô Hà Nội. 

Năm 2022, cả nước đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho 1,2 triệu người có 

công với kinh phí trên 29 nghìn tỷ đồng; công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công 

đối với 609 liệt sĩ, cấp đổi lại 9.588 Bằng Tổ Quốc ghi công; tiếp nhận 1.876 mẫu 

hài cốt, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và đối khớp 148 danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước cũng đã vận động được trên 390 tỷ đồng, hỗ trợ xây 

mới trên 4000 nhà tình nghĩa, sửa chữa trên 3000 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 

trên 280 tỷ đồng; tặng trên 8000 sổ tiết kiệm với kinh phí trên 17 tỷ đồng; có 3.560 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng 

suốt đời.  

5. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và hội nhập 

Ngày 20/8/2022, tại Hà Nội, lần đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính đã chủ trì Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền 
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vững và hội nhập” với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương 

cùng 63 tỉnh, thành phố tại các điểm cầu. 

 Cụ thể hóa kết quả Hội nghị, cuối năm 2022, Bộ LĐTBXH đã xây dựng, hoàn 

thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 về 

phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập. 

Thị trường lao động phục hồi đã giúp các khu công nghiệp, khu chế xuất, các 

vùng kinh tế trọng điểm cơ bản duy trì được lực lượng lao động ổn định, không để 

gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế 

đất nước sau đại dịch Covid -19. 

 6. Thúc đẩy triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

Ngày 18/01, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với 07 

dự án và 09 tiểu dự án, có tổng nguồn vốn tối thiểu là 75 nghìn tỷ đồng. Chương 

trình đặt ra mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và 

phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận 

các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng 

cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 

và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. 

Năm 2022, ngân sách từ Nhà nước đã ưu tiên bố trí 23 nghìn tỷ để thực hiện 

có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung. Đến hết năm, tỷ lệ hộ nghèo 

theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1% so với cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc 

thiểu số giảm trên 3% và tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%. Tính đến 

30/9, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ giảm nghèo đạt 274 tỷ 

đồng, tăng hơn 10% so với năm trước, có trên 6,4 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. 

Đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là Chương 

trình đầu tiên trong các chương trình mục tiêu quốc gia đã xây dựng, ban hành đầy 

đủ các văn bản hướng dẫn về cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện. 

7. Hợp tác quốc tế ngày càng hiệu quả, thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ 

em và bảo vệ thành công Báo cáo thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em 

Thực hiện các nghĩa vụ quốc tế thay mặt Chính phủ trong phạm vi thuộc thẩm 

quyền, năm 2022, Bộ LĐTBXH đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo về kết quả 

thực hiện các Công ước của Liên hợp quốc, Công ước của ILO, điều phối hiệu quả 

các hoạt động thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 

đến năm 2025. Trong khuôn khổ các chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã có nhiều cuộc trao đổi song 
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phương, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân 

lực và an sinh xã hội với các nhà lãnh đạo liên quan tại Hoa Kỳ và Campuchia. Bộ 

trưởng cũng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ LĐTBXH Việt Nam đến thăm và làm 

việc với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản để mở rộng thêm ngành 

nghề tiếp nhận thực tập sinh, tạo nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản 

làm việc. 

Năm 2022 cũng đánh dấu cột mốc Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ 

ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Lào, mối quan hệ truyền thống vĩ đại, gắn bó 

lâu đời, đoàn kết đặc biệt và toàn diện. Ngày 29/11, tại Quảng Ninh, Bộ LĐTBXH 

Việt Nam cùng với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã tổ chức Hội nghị Bộ 

trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam 

– Lào với nhiều nội dung quan trọng được thỏa thuật, ký kết. 

Đặc biệt, Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo lần thứ 5 và 6 về thực hiện 

Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em tại Phiên họp thứ 91 của  Ủy ban Quyền 

trẻ em của Liên hợp quốc (CRC) diễn ra tại Genever (Thụy Sĩ). Các thành viên CRC 

đã đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị nghiêm túc của Việt Nam và hoan nghênh 

thành tựu của Việt Nam trong xây dựng luật pháp, chính sách cũng như các biện 

pháp thực hiện của Việt Nam trong lĩnh vực quyền trẻ em. 

8. Đưa gần 143 ngàn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt gần 

160% kế hoạch đề ra, gấp hơn 3 lần năm 2021 

Năm 2022, tình hình bệnh dịch Covid-19 dần được kiểm soát, sau gần 2 năm 

đóng cửa bầu trời, các nước dần khôi phục lại việc tiếp nhận lao động nước ngoài, 

trong đó có lao động Việt Nam.  

Nắm bắt cơ hội này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn kịp thời cập nhật các chính sách, quy định mới về tiếp nhận lao động, 

thủ tục xét nghiệm, cách ly đối với người lao động mới sang làm việc, hướng dẫn 

doanh nghiệp trong các khâu tuyển chọn, đào tạo, tổ chức đưa lao động đi làm việc 

ở nước ngoài, phù hợp với diễn biến dịch bệnh và các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19 của nước sở tại. Thúc đẩy đàm phán với các nước tiếp nhận lao động 

để ký kết các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động với 

Malaysia, Australia, CH Liên Bang Đức, Israel, Nhật Bản. Tăng cường công tác tạo 

nguồn, đào tạo và triển khai đồng bộ các chính sách, hoạt động hỗ trợ người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thúc đẩy hoạt động tư vấn, giới thiệu 

việc làm cho người lao động hết hạn hợp đồng về nước, nhằm phát huy tay nghề, 

kinh nghiệm của người lao động phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động. 
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Kết quả, năm 2022, Việt Nam đưa gần 143 ngàn lao động đi làm việc ở nước 

ngoài, đạt gần 160% so với kế hoạch đề ra, gấp hơn 3 lần năm 2021 trong đó lao 

động đưa đi Hàn Quốc tăng mạnh trong những tháng cuối năm. 

9. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, tinh gọn cơ cấu, tổ chức bộ máy 

đạt kết quả tích cực 

Với khoảng 51,6 triệu người thuộc đối tượng quản lý của Ngành trong tổng 

thể cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác định năm 2022 là năm khởi đầu của chuyển 

đổi số của Ngành,  ngay từ đầu năm 2022, Ban cán sự Đảng Bộ LĐTBXH đã ban 

hành Nghị quyết số 01/NQ-BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số lĩnh 

vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 

2030. Đặc biệt, nhằm thực hiện mục tiêu của Đề án 06 của Chính phủ, Bộ đã tham 

mưu, trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số 

trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.   

 Kết quả, Bộ đã kết nối, làm sạch hơn 15 triệu trong tổng số 25 triệu dữ liệu 

trẻ em tích hợp với cơ sở dữ liệu dân cư, sớm hơn 2 tháng so với chỉ đạo của Thủ 

tướng; xử lý, làm sạch, xác minh, bổ sung vào cơ sở dữ liệu dân cư hơn 3,3 triệu đối 

tượng bảo trợ xã hội; bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất về 

người có công với cách mạng, trong đó ưu tiên trước hết là người có công đang 

hưởng chế độ ưu đãi thường xuyên v.v.. 

Trong công tác cải cách hành chính, cùng với việc tiếp tục rà soát, bổ sung, 

đơn giản hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngành, Bộ đã 

chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ năm 

2021 và năm 2022, đồng thời, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kế hoạch cải cách 

hành chính của Bộ giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành. 

 Cũng trong năm 2022. Bộ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 

số 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ LĐTBXH. Theo đó, Bộ có 17 đơn vị hành chính và 04 đơn vị sự nghiệp, hợp 

nhất, sáp nhập 04 đơn vị là: Báo Lao động và Xã hội hợp nhất với Báo điện tử Dân 

trí thành Báo Dân trí; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã 

hội sáp nhập vào Trường Đại học Lao động - Xã hội, thực hiện tốt các quy định về 

cải cách tổ chức bộ máy./. 

 10. Việt Nam giành 02 Huy chương Bạc tại Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới 

năm 2022  

Lần đầu tiên sau 08 lần tham dự, tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới phiên bản 

đặc biệt năm 2022 được tổ chức tại CHLB Đức, Đoàn Việt Nam xuất sắc giành được 
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02 Huy chương Bạc ở hai nghề khác nhau, cho thấy định hướng phát triển kỹ năng 

nghề, công tác giáo dục nghề nghiệp trong nước tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò 

và đi đúng hướng.  

Kỹ năng nghề ngày càng trở nên hết sức quan trọng đối với nguồn lực nói 

chung và người lao động nói riêng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc tạo việc làm, tự 

tạo việc làm và khởi nghiệp sáng tạo nhằm tăng năng suất lao động, tăng năng lực 

cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển và thay 

đổi nhanh chóng trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập 

quốc tế ngày nay./.  

  


