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Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ 

tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

Thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Công văn số 1480/SLĐTBXH-LĐVL ngày 14/9/2022 về 

việc hướng dẫn xác định Tiêu chí tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành 

kinh tế chủ lực trên địa bàn xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021-2025; Hướng dẫn số 1483/HD-SLĐTBXH ngày 15/9/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu 

lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng hướng dẫn thực hiện một số tiêu 

chí, chỉ tiêu lĩnh vực Lao động, Xã hội thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. Hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới 

1. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều: Xã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới về tiêu chí “Nghèo đa chiều” là xã có tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 

2022 - 2025 theo kết quả rà soát định kỳ hằng năm dưới 13%. 

2. Tiêu chí về số 12 về Lao động 

2.1. Chỉ tiêu số 12.1: Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả 

nam và nữ): Xã đạt chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo” (áp dụng đạt cho cả 

nam và nữ) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là xã có tỷ 

lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) bằng hoặc cao hơn 70%. 
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2.2. Chỉ tiêu số 12.2: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng 

chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): Xã đạt chỉ tiêu: “Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

có bằng cấp, chứng chỉ” (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) trong bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là xã có tỷ lệ lao động qua đào tạo có 

bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) bằng hoặc cao hơn 20%. 

3. Tiêu chí số 18 về “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật”  

Chỉ tiêu số 18.5 về “Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 

gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; 

bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn (nếu có); 

bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống 

xã hội”  

Xã đạt chỉ tiêu: “Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ 

trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội” trong bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là xã đạt các chỉ tiêu sau: 

a) Có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã1 hoặc có ít nhất 01 nữ 

lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã. Nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã bao gồm: Bí thư đảng 

ủy xã, phó bí thư đảng ủy xã, chủ tịch xã, phó chủ tịch xã, chủ tịch Hội đồng nhân 

dân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân hoặc có cán bộ nữ được quy hoạch để khi 

khuyết thực hiện bố trí vào vị trí chủ chốt này theo quy định. 

b) Có ít nhất 30% phụ nữ tham gia hợp tác xã, dự án giảm nghèo, mô hình 

liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực hoặc mô hình phát triển kinh 

tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi 

trường). Phương pháp tính thực hiện theo công thức như sau: 
 

 

Tỷ lệ phụ nữ tham gia 

hợp tác xã, dự án giảm 

nghèo mô hình liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ 

sản phẩm chủ lực hoặc 

mô hình phát triển kinh 

tế nông thôn hiệu quả 

theo hướng tích hợp đa 

giá trị (kinh tế, văn hóa, 

môi trường) (%) 

 

 

 

 

 

= 

Tổng số phụ nữ tham gia hợp tác xã, 

dự án giảm nghèo mô hình liên kết sản 

xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực 

hoặc mô hình phát triển kinh tế nông 

thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa 

giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) 

 

 

 

 

 

x 100 

 

 

 

 

 

 
Tổng số người tham gia hợp tác xã, dự 

án giảm nghèo mô hình liên kết sản 

xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực 

hoặc mô hình phát triển kinh tế nông 

thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa 

giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) 

 

                                           
1 Theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
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c) Không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn; tỷ số giới tính khi sinh 

đảm bảo đạt chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

d) Có ít nhất 01 địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng đạt chuẩn hỗ trợ 

người bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình theo quy định tại Quyết định     

số 1814/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn tạm thời về điều 

kiện tối thiểu của địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng.  

đ) Bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em trong số các công chức cấp xã 

hoặc người hoạt động không chuyên trách bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã như quyết định, thông báo hoặc quy chế phân công nhiệm vụ. 

e) Có Tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em cấp xã hoặc Nhóm thường 

trực bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định (Có quyết định 

thành lập, quy chế làm việc). 

g) Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn được trợ giúp bảo đảm 

đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 

giai đoạn 2021-2030 của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Việc xác định “trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp” thực hiện theo 

Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng    

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình 

trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi 

xâm hại trẻ em (Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH). 

h) 100% số vụ việc trẻ em bị xâm hại được phát hiện được hỗ trợ, can 

thiệp kịp thời theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Thông tư 

số 13/2021/TT-BLĐTBXH. 

II. Hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao 

1. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều: Xã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao về tiêu chí “Nghèo đa chiều” là xã có tỷ lệ nghèo đa chiều giai 

đoạn 2022 - 2025 theo kết quả rà soát định kỳ hằng năm dưới 8%. 

2. Tiêu chí về số 12 về Lao động 

2.1. Chỉ tiêu số 12.1: Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả 

nam và nữ): Xã đạt chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo” (áp dụng đạt cho cả 

nam và nữ) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là xã có tỷ 

lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) bằng hoặc cao hơn 75%. 

2.2. Chỉ tiêu số 12.2: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng 

chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): Xã đạt chỉ tiêu: “Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

có bằng cấp, chứng chỉ” (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) trong bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là xã có tỷ lệ lao động qua đào tạo có 

bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) bằng hoặc cao hơn 25%. 

2.3. Chỉ tiêu số 12.3: Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành  

kinh tế chủ lực trên địa bàn: 
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2.3.1. Tiêu chí xác định: Xã được công nhận đạt tiêu chí tỷ lệ lao động 

làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn là xã có số người lao động 

làm việc trong ngành kinh tế nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chia cho tổng số lao 

động có việc làm trên địa bàn xã đạt ≤ 70% tại thời điểm đánh giá tiêu chí. 

2.3.2. Phương pháp và cách tính 

a) Phương pháp: 

- Ủy ban nhân dân xã thực hiện rà soát, thống kê số lao động có việc làm 

trên địa bàn xã chia theo các nhóm ngành kinh tế mà người lao động đang làm 

việc: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; Công nghiệp, xây dựng và Dịch vụ. 

- Lao động có việc làm là tất cả những người từ đủ 15 tuổi trở lên, trong thời 

gian tham chiếu (trong 07 ngày trước ngày thu thập tin) có làm bất cứ việc gì 

(không bị pháp luật cấm) từ 01 giờ trở lên để tạo ra các sản phẩm hàng hóa hoặc 

cung cấp các dịch vụ nhằm mục đích tạo thu nhập cho bản thân và gia đình.  

Người có việc làm gồm cả những người không làm việc trong tuần nghiên 

cứu nhưng đang có một công việc và vẫn gắn bó chặt chẽ với công việc đó (vẫn 

được trả lương/công trong thời gian không làm việc hoặc chắc chắn sẽ quay trở 

lại làm sau thời gian không quá 01 tháng). 

Ngoài ra, những trường hợp cụ thể sau đây cũng được coi là người có việc làm: 

Người làm việc để nhận tiền lương, tiền công hay lợi nhuận nhưng đang 
tham gia các hoạt động tập huấn, đào tạo hoặc các hoạt động nâng cao kỹ năng 
do yêu cầu của công việc trong đơn vị; 

Người học việc, tập sự (kể cả bác sỹ thực tập) làm việc và có nhận được 

tiền lương, tiền công; 

Người làm việc trong các hộ/cơ sở kinh tế của chính họ để sản xuất ra các 

sản phẩm hàng hóa và cung cấp dịch vụ; 

Sinh viên/học sinh/người nghỉ hưu trong thời kỳ tham chiếu (trong 7 ngày trước 
ngày thu thập thông tin) có làm một công việc từ 1 giờ trở lên để tạo thu nhập; 

Người đang tìm kiếm việc làm nhưng trong thời kỳ tham chiếu (trong 7 
ngày trước ngày thu thập thông tin) có làm một công việc từ 1 giờ trở lên để tạo 
thu nhập; 

Người đăng ký hoặc người nhận bảo hiểm thất nghiệp nhưng trong thời 
kỳ tham chiếu (trong 7 ngày trước ngày thu thập thông tin) có làm một công việc 

từ 1 giờ trở lên để tạo thu nhập; 

Người làm việc vì mục đích tiền công, tiền lương hoặc lợi nhuận nhưng 

các khoản tiền lương, tiền công và lợi nhuận đó có thể không trả trực tiếp cho 

họ mà được tích lũy vào thu nhập chung của gia đình họ. Những người này 

gồm: Người làm việc trong các đơn vị kinh doanh được tổ chức bởi một thành 

viên gia đình đang sống cùng hộ hoặc khác hộ; người thực hiện các phần việc, 
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nhiệm vụ của một công việc làm công ăn lương được tổ chức bởi một thành viên 

gia đình đang sống cùng hộ hoặc khác hộ. 

- Thời điểm thực hiện rà soát, thống kê: Ủy ban nhân dân xã thực hiện 

đánh giá trong năm kế hoạch hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

b) Cách tính:                                                       

                                                      Số lao động làm việc trong ngành kinh  

         Tỷ lệ lao động làm việc            tế nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

         trong các ngành kinh tế   =       x 100 

         chủ lực trên địa bàn (%)               Tổng số lao động có việc làm  

                                                                      trên địa bàn xã 

  2.3.3. Hồ sơ đánh giá 

- Danh sách người lao động có việc làm trên địa bàn xã chia theo từng 

thôn, xóm và chia cho các nhóm ngành ngành kinh tế mà người lao động đang 

làm việc: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; Công nghiệp, xây dựng và Dịch vụ 

(Phụ lục 1). 

- Biểu tổng hợp Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực 

trên địa bàn xã (Phụ lục 2). 

III. Phương pháp tính chỉ tiêu 

1. Phương pháp tính tỷ lệ nghèo đa chiều 

a) Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 của xã được xác định bằng 

tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai 

đoạn 2022 - 2025 (trừ số hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng 

lao động). 

 b) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã được xác định bằng cách chia tổng số 

hộ nghèo đa chiều (trừ số hộ nghèo đa chiều không có khả năng lao động) được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận theo kết quả rà soát định 

kỳ hằng năm trên địa bàn cho tổng số hộ dân cư trên địa bàn xã (trừ số hộ 

nghèo đa chiều không có khả năng lao động) theo công thức sau đây: 
 

 

Tỷ lệ hộ nghèo 

đa chiều (%) 

 

= 

Tổng số hộ nghèo đa chiều (trừ số hộ nghèo 

đa chiều không có khả năng lao động) 
x 100 

Tổng số hộ dân cư (trừ số hộ nghèo đa chiều 

không có khả năng lao động) 
 

c) Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều của xã được xác định bằng cách chia tổng 

số hộ cận nghèo đa chiều (trừ số hộ cận nghèo không có khả năng lao 

động) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định công nhận theo kết 

quả rà soát định kỳ hằng năm trên địa bàn cho tổng số hộ dân cư trên địa bàn 

xã (trừ số hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động) theo công thức 

sau đây: 
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Tỷ lệ hộ       

cận nghèo      

đa chiều (%) 

 

= 

Tổng số hộ cận nghèo đa chiều (trừ số hộ cận nghèo 

đa chiều không có khả năng lao động) 
x 100 

Tổng số hộ dân cư (trừ số hộ cận nghèo đa chiều 

không có khả năng lao động) 
 

 

Trong đó: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động là 

hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có thành viên trong độ tuổi lao động 

hoặc có thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động. 

2. Phương pháp tính tỷ lệ lao động qua đào tạo 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo được xác định bằng cách chia số lao động qua 

đào tạo cho lực lượng lao động theo công thức sau đây: 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)         = 
  Số lao động qua đào tạo 

  x 100 
      Lực lượng lao động 

Trong đó: 

- Người lao động đã qua đào tạo là người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm 

hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu và được đào tạo, có kỹ năng nghề        

như sau: 

+ Người đã được đào tạo ở một trường hay một cơ sở đào tạo chuyên môn, 

kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đã tốt nghiệp, đã được 

cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp 

vụ nhất định, gồm chứng chỉ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, chứng chỉ đào tạo, 

chứng chỉ sơ cấp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao 

đẳng chuyên nghiệp, đại học và trên đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học). 

+ Người chưa qua đào tạo tại trường lớp nhưng tự học, được truyền nghề 

hoặc vừa làm vừa học nên có kỹ năng, tay nghề tương đương với bậc 1 của công 

nhân kỹ thuật cùng nghề có bằng/chứng chỉ và đã làm công việc này từ 3 năm 

trở lên (hay còn gọi là công nhân kỹ thuật không bằng/chứng chỉ). 

- Lực lượng lao động (hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế hiện tại) gồm 

những người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời kỳ 

tham chiếu (7 ngày trước thời điểm quan sát). 

3. Phương pháp tính tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ được xác định bằng cách 

chia số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ cho lực lượng lao động 

theo công thức sau đây: 
 

Tỷ lệ lao động  

qua đào tạo có bằng cấp, 

chứng chỉ (%) 

 

= 

 

Số lao động qua đào tạo                                 

có bằng cấp, chứng chỉ x 100 

Lực lượng lao động 
 

Trong đó, người lao động đã qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ là người 

từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu, đã 

được đào tạo ở một trường hay một cơ sở đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp 

vụ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đã tốt nghiệp, đã được cấp bằng/chứng 
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chỉ chứng nhận đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ nhất định, 

gồm chứng chỉ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ sơ 

cấp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên 

nghiệp, đại học và trên đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học). 
 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, 

xã hội thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn nâng cao giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Đề nghị các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, phường triển khai thực hiện, phấn đấu các xã đăng ký đạt vượt  

chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB&XH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Thành viên BCĐ thực hiện các Chương trình 

 MTQG Thành phố giai đoạn 2021-2025; 

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch; 

Kinh tế; Lao động - TB&XH Thành phố; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Vũ Văn Đệ 
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