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PHẦN I: 

CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Sự cần thiết  

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo sự phát triển mạnh mẽ của khoa 

học và công nghệ làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất, cơ cấu lao động, 

quy mô nền kinh tế gắn với thị trường theo hướng toàn cầu hóa. Để phù hợp với 

xu thế phát triển, cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý; các quốc 

gia đều hết sức coi trọng chất lượng nguồn nhân lực của nước mình, là điều kiện 

quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. 

Trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng việc nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra một trong ba 

khâu đột phá chiến lược là “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực 

chất lượng cao”; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản 

lý và các lĩnh vực then chốt nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ 

bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ 

nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa 

học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.  

Những năm qua, tỉnh Hải Dương đã ban hành đề án, cùng với cơ chế, 

chính sách hỗ trợ cho công tác đào tạo, thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội không chỉ của Tỉnh mà còn cho các tỉnh lân cận và cả nước. Vấn 

đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được xác định là khâu đột phá 

trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm 

kỳ 2020 – 2025. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh 

thời gian qua còn bộc lộ một số bất cập như: thiếu nguồn nhân lực chất lượng 

cao, thiếu lao động có kỹ năng nghề, chất lượng đào tạo đại học, sau đại học và 

giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội,... Nhất là nhu cầu sử 

dụng lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. 

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện 

đại vào năm 2030, với quan điểm xuyên suốt bao trùm “Tăng trưởng xanh, chuyển 

đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế 

Hải Dương” thì nguồn nhân lực sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững, 

tăng lợi thế cạnh tranh trong hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc xây dựng “Đề án phát 

triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải 

Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030” là cần thiết. 

2. Căn cứ xây dựng Đề án 

- Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;  

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 
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- Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 

19/11/2018; 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và 

tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới; 

- Quyết định số 46/2015/QĐ-TTG  ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; 

- Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030;  

- Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

Phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025; 

- Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 – 2025; 

- Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về 

đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; 

- Chương trình Hành động số 22-CTr/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh uỷ Hải 

Dương về “Phát huy giá trị văn hoá Xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương 

đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 15/4/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương về Hội 

nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. 

3. Cơ sở lý luận 

- Khái niệm về Nguồn nhân lực: 

Theo Liên Hiệp Quốc, “Nguồn nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ 
năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của con người có quan hệ tới sự 
phát triển của mỗi cá nhân và của đất nước”.  
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Theo tổ chức lao động quốc tế thì “Nguồn nhân lực của một quốc gia là 

toàn bộ những người trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động”. 

Nhìn chung, khi nói đến nguồn nhân lực là nói đến con người với toàn bộ 

kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng,... của mình, có thể tham gia vào quá trình lao 

động xã hội.  

- Nguồn nhân lực chất lượng cao: 

Theo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII nguồn nhân 

lực chất lượng cao là bộ phận ưu tú nhất của nguồn nhân lực đất nước, bao gồm 

những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống; có trình độ 

học vấn, chuyên môn cao; có sức khỏe tốt (theo độ tuổi); luôn đi đầu trong lao 

động, sáng tạo khoa học, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. Đó là những “cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, 

quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học công nghệ 

đầu đàn”... 

4. Phạm vi, đối tượng 

4.1. Phạm vi: Đánh giá thực trạng và dự báo nguồn nhân lực của tỉnh đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời xác định nhu cầu sử dụng lao 

động của doanh nghiệp, đề xuất phương hướng, giải pháp của tỉnh để phát triển 

nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

4.2. Đối tượng: Chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công 

nhân người lao động trong các doanh nghiệp. 

PHẦN II 

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 

1. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh 

1.1. Khái quát chung về dân số và lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh 

Năm 2020, dân số trung bình tỉnh Hải Dương là 1.916.774 người. Lực 

lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh là 1.015.046 người, trong đó lao động 

từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế là 999.606 người.  

Cùng với cả nước, tỉnh Hải Dương vẫn ở thời kỳ “dân số vàng”, khi số 

người trong độ tuổi lao động (từ 15-64 tuổi) cao gấp đôi số người phụ thuộc 

(dưới 15 và từ 65 tuổi trở lên); cụ thể, trẻ em dưới 15 tuổi là 474.170/ 1.916.774 

người (chiếm 24,73%), người cao tuổi trên 65 tuổi là 205.052/ 1.916.774 người 

(chiếm 10,69%); dân số trong độ tuổi từ 15-64 tuổi 1.237.552/ 1.916.774 người 

(chiếm 64,58%). Đồng thời, dân số của tỉnh cũng đang trong giai đoạn “già hóa” 

khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm trên 7%; và chính thức bước bước vào 

giai đoạn “dân số già” khi tỷ lệ này đạt 14%. Như vậy, thời kỳ “dân số vàng” 

diễn ra song song với giai đoạn “già hóa” dân số.  

Đối với cả nước, vào năm 2036, ngay khi “cơ cấu dân số vàng” gần kết 

thúc cũng là khi chúng ta bước vào giai đoạn “dân số già”; riêng với tỉnh Hải 

Dương, thời điểm này sẽ đến sớm hơn từ  5-7 năm.  
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Vì vậy, giai đoạn 2021-2030 chính là cơ hội để tỉnh Hải Dương có được 

nguồn lao động dồi dào để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cơ hội này chỉ 

đến một lần và không thể kéo dài, bởi ngay sau đó chúng ta sẽ bước vào thời kỳ 

dân số già với nhiều thách thức khi lực lượng lao động trẻ sụt giảm, lao động 

trung tuổi (trên 50 tuổi) tăng cao không phù hợp với hoạt động sản xuất công 

nghiệp đòi hỏi cường độ lao động cao. 

1.2. Chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh  

- Quy mô, cơ cấu nguồn nhân lực: Lực lượng lao động đang làm việc trong 

nền kinh tế có sự tăng giảm qua các năm; Tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng, 

giảm hàng năm bình quân khoảng 0,2%. So với đầu giai đoạn tỷ lệ thất nghiệp 

giảm từ 1,96% năm 2016 xuống còn 1,7% năm 2020, trong đó tỷ lệ thất nghiệp 

khu vực thành thị giảm từ 3,34% năm 2016 xuống còn 1,8% năm 2020.  

Cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ lệ lao 

động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản từ 32,7% năm 2016 xuống còn 22,8% 

năm 2020, tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng từ 38,9% 

năm 2016 lên 46,8% năm 2020 và lĩnh vực dịch vụ tăng từ 28,3% năm 2016 lên 

30,4% năm 2020. 

- Chất lượng nguồn nhân lực: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu 

học, tốt nghiệp THCS và THPT hàng năm tương đối cao trên 98%; Tỷ lệ lao 

động qua đào tạo được cấp chứng chỉ tăng đều qua các năm. Đến năm 2020, tỷ lệ 

lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 24,8% cao hơn so với toàn quốc 

(24,1%).  

2. Thực trạng về công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh; giáo 

dục đại học và giáo dục nghề nghiệp  

2.1. Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học 

cơ sở, trung học phổ thông 

Thực hiện Kế hoạch số 2410/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh 

trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Từ 

năm 2018 đến năm 2020, tỷ lệ học sinh được phân luồng sau THCS của tỉnh chỉ 

trên dưới 10% không đạt mục tiêu đề ra (30%). 

2.2. Công tác giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của tỉnh 

- Về mạng lưới: Trên địa bàn tỉnh có 04 trường Đại học, trong đó có 03 

trường do Trung ương quản lý và 01 trường trực thuộc UBND tỉnh. Có 38 cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp gồm 09 trường cao đẳng, 04 trường trung cấp, 19 trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, 04 trung tâm và 02 doanh nghiệp tham gia hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp. Trong đó trung ương quản lý 06 cơ sở, địa phương quản 

lý 32 cơ sở. Trong 38 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 26 cơ sở được phép tuyển 

sinh, đào tạo do đã đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

- Về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên: 

Tính đến thời điểm hiện tại, các trường đại học có 1.119 cán bộ quản lý, giáo 

viên, giảng viên (gồm 868 giảng viên và 251 cán bộ quản lý). Số lượng giảng viên 
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đại học có trình độ thạc sĩ chiếm 66,4%; số giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ 

chiếm 18,2%. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 2.192 cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp (gồm 296 cán bộ quản lý và 1.896 nhà giáo). Trong đó, số nhà giáo 

có trình độ trên đại học là 493 người, trình độ đại học là 908 người, cao đẳng là 

243 người, trình độ trung cấp và khác là 252 người.  

Đội ngũ giáo viên, giảng viên của các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp cơ bản đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo: Cơ sở vật chất, trang thiết bị của 

các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ bản đảm bảo được yêu cầu 

đối với việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo hiện nay.  

- Về quy hoạch ngành, nghề trong đào tạo: 

+ Cơ sở giáo dục đại học: Việc lựa chọn các ngành, nghề đào tạo tại các 

trường đại học trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua luôn ở tình trạng chồng 

chéo, không phát huy được thế mạnh đặc thù của từng trường.  

+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 09 trường 

được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn thực hiện đầu tư 36 ngành, 

nghề trọng điểm gồm 19 nghề cấp độ quốc gia, 10 nghề cấp độ khu vực Asean 

và 07 nghề cấp quốc tế. 

- Về đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp 

Việc gắn kết giữa các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 

doanh nghiệp trong quá trình đào tạo còn hạn chế. Các trường cơ bản đã và đang 

thực hiện đào tạo những gì có, chưa chủ động kết nối với các doanh nghiệp để 

nắm bắt nhu cầu lao động và đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. 

- Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm:  

+ Giai đoạn 2016 -2020, các trường đại học tuyển sinh được 11.081 

người. Tuy nhiên, công tác tuyển sinh của các trường gặp rất nhiều khó khăn, cơ 

bản các trường không đạt được chỉ tiêu tuyển sinh đề ra, đặc biệt là trường Đại 

học Hải Dương (từ năm 2017 đến năm 2020, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 

900 sinh viên/năm, song kết quả thực tuyển chỉ đạt từ 21,7% đến 34,2%). 

+ Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 182.712 người, cao đẳng 

11.274 người, trung cấp 18.164 người, sơ cấp 72.986 người và đào tạo thường 

xuyên dưới 3 tháng 80.288 người. Trong đó: các cơ sở hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp thuộc tỉnh quản lý tuyển sinh được 144.711 người (chiếm 79,2% kết quả 

tuyển sinh của toàn tỉnh). 

+ Tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn 

định khoảng từ 70% đến trên 90% tùy theo từng ngành nghề và trình độ đào tạo, 

có những nghề tỷ lệ có việc làm đạt 100%. 

- Về hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX cấp huyện: Thực hiện 

Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV, ngày 19/10/2015 

tỉnh Hải Dương đã sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường 

xuyên, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp công lập thành Trung tâm 
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Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Tổng số biên chế 

được giao là 367 người, số biên chế hiện có là 338 người, số biên chế còn thiếu 

31 người. Từ khi sáp nhập đến nay, các trung tâm GDNN - GDTX mới chỉ làm 

tốt vai trò của đơn vị giáo dục thường xuyên, đối với việc thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục nghề nghiệp còn nhiều hạn chế. 

3. Thực trạng công tác sử dụng lao động trong doanh nghiệp  

3.1. Lao động trong doanh nghiệp 

a) Tình hình chung về doanh nghiệp 

Tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 9.179 doanh nghiệp đang hoạt 

động (trong đó có 14 doanh nghiệp nhà nước, 8.780 doanh nghiệp ngoài nhà 

nước, 385 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Trong đó, doanh nghiệp sử 

dụng dưới 10 lao động là 6.213 doanh nghiệp; từ 10 - dưới 50 người là 2.174 

doanh nghiệp; từ 50 - dưới 200 người là 523 doanh nghiệp; Từ 200 người trở lên 

là 269 doanh nghiệp. 

Đối với lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của tỉnh 

hiện có 02 doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận 

là doanh nghiệp công nghệ cao là Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt 

Nam và Công ty TNHH Huyndai Kefico Việt Nam; khoảng 154 cơ sở sản xuất 

công nghiệp hỗ trợ, gồm 45 cơ sở sản xuất lĩnh vực cơ khí chế tạo, 55 cơ sở sản 

xuất lĩnh vực điện – điện tử; 40 cơ sở sản xuất lĩnh vực dệt may – da giày và 

khoảng 14 cơ sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ khác.  

b) Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp 

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số lao động đang làm việc trong các doanh 

nghiệp là 355.533 lao động. Trong đó:  

- Chia theo vị thế việc làm: Nhà lãnh đạo là: 8.497 người; nhà chuyên môn 

kỹ thuật bậc cao/bậc trung: 14.308 người; nhân viên văn phòng, dịch vụ bán hàng: 

21.474 người, lao động có kỹ năng: 38.462 người, lao động giản đơn: 272.792 

người.  

- Chia theo trình độ chuyên môn: Số người có trình độ đại học và trên đại 

học: 35.080 người, cao đẳng: 18.658 người, trung cấp: 19.964 người, sơ cấp: 

22.761 người, lao động phổ thông và đào tạo dưới 3 tháng: 259.070 người. 

- Chia theo địa phương: Lao động là người trong tỉnh: 300.610 người; lao 

động từ các tỉnh, thành phố khác đến: 54.923 người. 

Lực lượng lao động chính trong các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu là lao 

động phổ thông, không có nhiều chuyên gia, lao động kỹ thuật cao và tập trung 

chủ yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương, huyện Cẩm Giàng. Các ngành nghề 

sản xuất chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay vẫn chủ yếu là ngành nghề 

dệt, may, da giầy, điện tử thu hút số lượng lao động lớn, trong đó lao động nữ 

chiếm 55%.  

Lực lượng lao động trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương không đáp 

ứng đủ số lượng theo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, một số lượng 

lao động trong độ tuổi lao động của tỉnh đi làm việc ở tỉnh ngoài, trong khi đó 
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các doanh nghiệp sản xuất may mặc, điện tử, giầy da trên địa bàn tỉnh có nhu 

cầu sử dụng số lượng lớn lao động, nhất là lao động nữ, vì vậy hiện nay các 

doanh nghiệp phải tuyển dụng lao động của các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, 

Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh… và một số tỉnh miền núi như: 

Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu… Số lượng lao động tỉnh ngoài làm việc trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương tương đối lớn (chiếm 15,44%). 

 3.2. Thực trạng sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong Khu 

công nghiệp 

Hiện nay, tỉnh Hải Dương đã được Chính phủ phê duyệt danh mục Quy 

hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) đến năm 2020 gồm 18 KCN với 

tổng diện tích 3.517 ha. Đến nay, có 11 KCN đã được thành lập, đang hoạt động 

và hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng diện tích theo quy hoạch là 1.732 

ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các KCN đạt gần 83% trên diện tích đất công nghiệp 

được bàn giao.  

Đến 31/12/2020, có 213 doanh nghiệp trong KCN hoạt động sử dụng 

103.653 lao động (chiếm 29,25% tổng số lao động lao động làm việc trong các 

doanh nghiệp toàn tỉnh).  Lực lượng lao động trong các KCN chủ yếu là lao động 

trẻ, số lao động do doanh nghiệp tự đào tạo chiếm 64%; số lao động chưa qua đào 

tạo chiếm tỷ lệ 15%.  

 3.3. Thực trạng sử dụng lao động của các doanh nghiệp ngoài Khu 

công nghiệp 

 Tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 8.966 doanh nghiệp ở ngoài khu 

công nghiệp, sử dụng 251.880 lao động. Số lao động ngoại tỉnh làm việc ngoài 

khu công nghiệp khoảng 29.933/ 251.880 lao động (chiếm 11,88%). 

3.4. Thực trạng lao động ngoại tỉnh làm việc tại Hải Dương  

Toàn tỉnh có 54.923/355.533 là lao động ngoài tỉnh (chiếm 15,44% tổng 

số lao động). Hiện nay có 30 doanh nghiệp xây dựng được khu nhà ở cho người 

lao động hoặc bố trí chỗ ở cho người lao động. Bên cạnh đó có một số doanh 

nghiệp xây dựng nhà trẻ cho con người lao động trong độ tuổi mẫu giáo. Tuy 

nhiên, chưa đáp ứng được nhu cầu về nhà ở của lao động ngoại tỉnh.  

3.5. Thực trạng việc xây dựng nhà ở cho người lao động 

Hiện nay, toàn tỉnh có 18 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện 

tích là 3.517ha, trong đó 12 khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật (tỉ lệ 

lấp đầy bình quân đạt khoảng 83% diện tích đất công nghiệp đã được bàn giao); 

hiện có khoảng 108.000 người lao động đang làm việc trong khu công nghiệp, 

trong đó có khoảng 31.000 người lao động có nhu cầu về nhà ở. Tuy vậy, hiện tại 

công nhân làm việc tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở chủ yếu là đi 

thuê nhà do người dân xây dựng. Bên cạnh khó khăn về nhà ở, đời sống tinh thần 

của công nhân còn hết sức nghèo nàn, nhiều công nhân không có điều kiện tham 

gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Một số khu ở trọ không đảm bảo an ninh trật 

tự, dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Do vậy, việc xây dựng nhà ở cho công nhân tại các 

khu công nghiệp, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định, đồng bộ hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ là hết sức cấp thiết.  
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Trong 12 khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật có 05 khu 

được phê duyệt quy hoạch khu nhà ở cho công nhân. Trong đó, có 03 khu đã 

được giao đất, xây dựng hoàn thiện hạ tầng, 02 khu đã xây dựng khu chung cư. 

Đến thời điểm này, trên địa bàn của Tỉnh đã xây dựng được 37.272 m2 sàn, đáp 

ứng nhu cầu cho 4.200 công nhân. 

4. Các cơ chế, chính sách thu hút tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực 

Giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội, các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành nhiều chính 

sách thu hút lao động và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao 

động của các doanh nghiệp. Cụ thể: 

4.1. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực đối với lao động trên địa bàn tỉnh 

trong đó có các chính sách của trung ương, của địa phương 

- Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 

số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đào tạo 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: Giai đoạn 2016 – 2020, có 18.157 lao 

động nông thôn được hỗ trợ học nghề, với tổng số tiền là 21,4 tỷ đồng từ 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ngân sách tỉnh. 

- Chính sách hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 

theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 và Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg 

ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với 

người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Giai đoạn 2016 - 2020, có 1.169 

người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với tổng số tiền 4.914.000.000 đồng từ 

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

- Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để 

duy trì việc làm cho người lao động theo quy định của Luật Việc làm năm 2013: 

Tính đến thời điểm hiện nay chưa có doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ. 

- Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong 

doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ 

trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

Tính đến thời điểm hiện nay chưa có doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ 

- Chính sách miễn học phí đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở học 

tiếp lên trình độ trung cấp theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ: Giai đoạn 2016 – 2020, 4.575 học sinh được miễn 

học phí với số tiền 17,3 tỷ đồng. 

- Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự, nghĩa vụ công an theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Năm 2019, 2020, 

trường Cao đẳng nghề số 20 – Bộ quốc phòng liên kết đặt địa điểm đào tạo tại 

Trung tâm DVVL thanh niên thực hiện hỗ trợ đào tạo cho 1.184 người với tổng 

số tiền 10,2 tỷ đồng. 

4.2. Cơ chế, chính sách thu hút tuyển dụng lao động 
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- Chính sách cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng việc làm cho các đối tượng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp 

tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất, kinh doanh); Người lao động: 

Giai đoạn 2016-2020, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân 

cho vay số tiền 125.576 triệu đồng để tạo việc làm cho 3.289 người lao động. 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, các sàn giao dịch việc 

làm định kỳ, lưu động, online …(không thu phí đối với doanh nghiệp, người lao 

động) và liên kết với một số tỉnh thành phía bắc để giới thiệu các vị trí, công 

việc mà doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tuyển dụng lao động: Giai đoạn 

2016-2020 tổ chức 353 phiên giao dịch việc làm thu hút sự tham gia của 6.613 

doanh nghiệp với 59.376 người lao động, trong đó có 21.108 người lao động tìm 

được việc làm. 

4.3. Chính sách thu hút đầu tư vào giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

Nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa trong giáo dục đại học và giáo dục 

nghề nghiệp, Tỉnh đã thu hút 10 dự án đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đại học và 

giáo dục nghề nghiệp. Gồm 01 trường đại học, 01 trường cao đẳng, 03 trường 

trung cấp, 05 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có 06 cơ sở đang hoạt 

động có hiệu quả. Có 04 trường trung cấp, trung tâm chưa hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp. 

4.4. Chính sách thu hút đầu tư vào nhà ở xã hội  

 - Việc bố trí Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội được quy định tại Điều 6 

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và 

quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 

49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội. 

 - Cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư nhà ở xã hội được quy định tại Điều 9 

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

49/2021/NĐ-CP. 

  4.5. Chính sách thu hút các nhà khoa học, tài năng trẻ  

Từ năm 2005 đến nay Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương đã ban 

hành các chính sách về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực khoa học và công  

nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đã có hàng trăm sinh 

viên tốt nghiệp các trường đại học đạt loại giỏi, xuất sắc được nhận về công tác 

tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh không phải qua thi 

tuyển. Hàng trăm cán bộ khoa học và công nghệ là công chức, viên chức của 

tỉnh được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở trong và ngoài nước từ kinh phí ngân 

sách Nhà nước.  

5. Đánh giá chung 

5.1. Ưu điểm 

- Trong giai đoạn 2016 - 2020 được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, 

chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành đoàn thể, cơ 
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quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, chất lượng nguồn nhân lực 

có sự phát triển nhanh chóng về số lượng và không ngừng nâng cao về chất 

lượng; cơ cấu lao động thay đổi theo hướng phù hợp với quá trình công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa đất nước. 

- Dân số của tỉnh Hải Dương còn trong giai đoạn “dân số vàng”. Bên cạnh 

đó việc thu hút vốn đầu tư, nhất là đầu tư FDI góp phần tạo lực hút lớn đối với 

lao động nhập cư từ các địa phương khác. Mặt khác nguồn nhân lực có cơ cấu 

trẻ rất cao. Đây là lợi thế lớn cho tỉnh Hải Dương trong quá trình thu hút đầu tư 

trong và ngoài nước. 

- Giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích 

cực: Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp đã triển khai chương trình, đào 

tạo theo "chuẩn đầu ra”, tích cực đổi mới nội dung, chương trình và phương 

pháp đào tạo theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn, lấy người học làm 

trung tâm; triển khai mô hình đào tạo nghề nghiệp gắn với các doanh nghiệp; đa 

dạng hóa các loại hình đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Tỷ lệ 

học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định tương 

đối cao, khoảng từ 70% đến trên 90% tùy theo từng ngành nghề và trình độ 

đào tạo.  

- Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực 

tỉnh Hải Dương 5 năm qua không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ nguồn nhân lực 

hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, THPT rất cao. Tỷ lệ lao 

động qua đào tạo được cấp chứng chỉ tăng từ 19,1% năm 2016 lên 24,8% năm 

2020, cao hơn của toàn quốc (24,1%). Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình 

quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,7%. 

- Sự chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực và cơ cấu kinh tế phù hợp với định 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành liên quan 

và UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành nhiều chính sách thu hút lao động và phát 

triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. 

5.2. Tồn tại, hạn chế 

- Chưa thực hiện quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó việc đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở giáo dục 

đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện bài bản, nên 

hiệu quả chưa cao. Vì vậy, sự phát triển của các trường còn manh mún, chưa đáp 

ứng được yêu cầu đào tạo hiện đại cũng như nhu cầu học tập của nhân dân địa 

phương. Các ngành, nghề được đào tạo tại các trường đại học, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh còn dàn trải, chồng chéo do thiếu quy hoạch.  

- Mặc dù nhiều năm qua, công tác phân luồng học sinh sau THCS luôn 

được Chính quyền tỉnh quan tâm, nhưng mục tiêu tăng tỷ lệ học sinh sau THCS 

đi học nghề đến nay vẫn rất hạn chế (Từ năm 2018 - 2020, tỷ lệ học sinh được 

phân luồng sau THCS của tỉnh chỉ trên dưới 10%). 
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- Công tác đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc 

phát triển kinh tế, xã hội. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới chủ yếu đào tạo 

theo nguồn “cung” có sẵn, chưa đào tạo theo “cầu” của thị trường lao động. Quy 

mô đào tạo đại học của tỉnh còn nhỏ bé so với yêu cầu của nền kinh tế và quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chất lượng đào tạo đại 

học, giáo dục nghề nghiệp của tỉnh chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu về nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực đặt ra trong giai đoạn. Hoạt động hợp tác quốc tế 

trong đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp chưa nhiều, chưa tạo sự lan tỏa nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo. Thực tế trên khiến cho các trường đại học, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh không tạo được sức hút đối với người học. 

- Cơ sở vật chất của các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn tỉnh xuống cấp, trang thiết bị thiếu, không đáp ứng được những yêu cầu 

mới trong đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn hiện nay. Các 

trường cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý chưa có ký túc xá dẫn đến tâm lý 

phụ huynh học sinh không muốn cho con em mình đi học xa nhà (chủ yếu là học 

sinh tốt nghiệp THCS học trình độ trung cấp) khi không có người quản lý; trường 

cao đẳng Hải Dương và trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch chưa 

được quan tâm hỗ trợ đầu tư để đào tạo ngành, nghề trọng điểm.  

- Các Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện sau sáp nhập chủ yếu chỉ 

thực hiện nhiệm vụ về giáo dục thường xuyên. Hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

còn nhiều hạn chế, chủ yếu chỉ là liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp để 

đào tạo cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS học trình độ trung cấp. Các 

trung tâm GDNN – GDTX chưa được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị đào tạo, đặc biệt là các trung tâm GDNN-GDTX được thành lập do đổi 

tên từ trung tâm GDTX; một số trung tâm GDNN - GDTX vẫn chưa được bố trí 

hoặc bố trí không đủ số lượng cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục nghề nghiệp; 

chất lượng và năng lực thực tế của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tại các trung 

tâm GDNN - GDTX còn nhiều hạn chế.  

- Nguồn nhân lực nói chung, nhân lực làm việc trong doanh nghiệp nói 

riêng chủ yếu là lao động phổ thông và lao động giản đơn, chiếm 75,2%. Lực 

lượng lao động chất lượng cao còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu lao động của 

các ngành sản xuất. Chất lượng và kỹ năng của nguồn nhân lực trực tiếp sản 

xuất chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Một bộ phận lao 

động còn thiếu kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin, tác phong làm 

việc công nghiệp, ý thức kỷ luật chưa cao.  

- Lực lượng lao động trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương không 

đáp ứng số lượng theo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, vì vậy các 

doanh nghiệp phải tuyển dụng lao động của các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, 

Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh… và một số tỉnh miền núi như: 

Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu…  

- Việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người lao 

động tại các cụm, khu công nghiệp còn hạn chế. Các hoạt động như giao lưu văn 
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nghệ, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim..chưa được quan tâm tổ chức 

thường xuyên dẫn đến đời sống tinh thần của đa số người lao động rất nghèo 

nàn, chủ yếu lao động sản xuất là chính, không có các hoạt động thư giãn, giải 

trí bằng các loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần. 

5.3. Nguyên nhân 

- Theo quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 

xây dựng để phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của 

tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ chưa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, vì vậy chưa có căn cứ để xây dựng quy hoạch 

mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương. 

- Một bộ phận xã hội vẫn chưa nhận thức đúng về vai trò quan trọng của giáo 

dục nghề nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tâm 

lý coi trọng bằng cấp vẫn còn nặng nề nên khó khăn cho công tác định hướng nghề 

nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT và công tác tuyển sinh 

trong giáo dục nghề nghiệp.  

- Chưa tạo được cơ chế phối hợp chặt chẽ ba bên trong công tác giáo dục 

nghề nghiệp giữa: nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; chưa ban hành quy 

định những ngành, nghề bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng lao qua đào tạo, 

bên cạnh đó chưa có nhiều chính sách để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng 

lao động qua đào tạo. Các doanh nghiệp có xu hướng tự thực hiện đào tạo nghề 

nghiệp cho lao động hơn là hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao 

chất lượng đào tạo.  

- Nguồn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế, 

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Ngân sách nhà nước đầu tư cho GDNN những 

năm gần đây tuy có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tương 

xứng với mục tiêu nhiệm vụ đề ra (chủ yếu là ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 

cơ sở vật chất để đào tạo nghề trọng điểm cho trường Cao đẳng nghề Hải Dương và 

trường Cao đẳng Y tế Hải Dương); chưa  huy động được nguồn xã hội hóa hỗ trợ 

cho giáo dục nghề nghiệp. 

- Do cơ chế quản lý còn chồng chéo đối với các trung tâm GDNN - 

GDTX cấp huyện. Trong đó, cơ chế hoạt động chưa có sự thống nhất, đối với 

khối Giáo dục nghề nghiệp hoạt động theo năm tài chính còn khối giáo dục 

thường xuyên hoạt động theo năm học nên công tác quản lý, đánh giá, công tác 

thi đua, khen thưởng, xếp loại hằng năm còn gặp khó khăn. 

- Công tác quản lý và kiểm soát chất lượng giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp còn hạn chế; việc tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

chưa được triển khai rộng rãi. Chưa có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc 

đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động. 

- Cơ chế chính sách thu hút nhân tài của tỉnh chưa đủ mạnh, chưa hấp dẫn để 

thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản về làm việc tại tỉnh. 

5.4. Bài học kinh nghiệm 
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- Phát triển nguồn nhân lực phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường lao 

động; việc đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng thực tiễn đáp ứng phát triển 

kinh tế - xã hội. Đồng thời bám sát vào Quy hoạch của tỉnh trong giai đoạn mới 

để xác định đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện.  

- Trong công tác đào tạo, phân luồng học sinh, số lượng là cần thiết, xong 

phải coi trọng chất lượng đào tạo, cơ cấu, ngành nghề phù hợp, cân đối giữa các 

ngành, lĩnh vực. Quá trình phát triển nguồn nhân lực phải đặc biệt giải quyết hài 

hòa mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng, giữa đào tạo gắn với giải quyết 

việc làm bền vững.  

- Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nguồn 

nhân lực, tăng cường xã hội hóa trong phát triển và nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. 

- Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; 

bám sát và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và huy 

động sự vào cuộc của hệ thống chính trị cùng tham gia. 

PHẦN III 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG  

NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025,  

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

1. Đánh giá cơ hội, thách thức về nguồn nhân lực của tỉnh Hải Dương 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

1.1. Các cơ hội phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương 

Tỉnh Hải Dương nằm trong Vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), thuộc 

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong không gian phát triển Vùng Thủ đô Hà 

Nội, nằm trong tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.  

Ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế trở thành xu thế 

chung của tất cả các quốc gia để phát triển, mặt khác cuộc Cách mạng công 

nghiệp số đang diễn ra mạnh mẽ, tạo ra những bước phát triển nhảy vọt của lực 

lượng sản xuất xã hội; trong đó, khoa học – công nghệ, tri thức trở thành nguồn 

lực và động lực quan trọng nhất đối với sự phát triển. 

Cơ hội phát triển nguồn nhân lực số: Phát triển kinh tế-xã hội là nền tảng 

quan trọng giúp Hải Dương có thể rút ngắn khoảng cách phát triển và nắm bắt 

được những cơ hội từ bên ngoài để tạo sức bật, đặc biệt là tận dụng cuộc Cách 

mạng chuyển đổi số để phát triển nguồn nhân lực số của Tỉnh.  

Cơ hội thu hút nguồn nhân lực thông qua hội nhập: Việt Nam đã tham gia 

các hiệp định thương mại với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là một cơ 

hội rất lớn giúp Hải Dương có thể vươn xa hơn trong quan hệ với các đối tác quốc 

tế. Với lợi thế cơ cấu lao động trẻ và nguồn lao động dồi dào, Tỉnh đang trở thành 

điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư lớn trong nước với các 

dự án quy mô lớn. 
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Cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua liên kết, hợp tác: 

Việc đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác trong nước và quốc tế để phát triển 

nguồn nhân lực thông qua ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Tỉnh với các 

trường đại học hàng đầu Việt Nam, các trường đại học quốc tế và các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp khác. Đây là cơ hội tốt để Tỉnh có thể tiếp tục đào tạo, bồi 

dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tỉnh từ nay đến năm 2025 

và những năm tiếp theo. 

1.2. Các thách thức 

Thứ nhất: Giải quyết mâu thuẫn giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát 

triển, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ: Điều 

đó đặt ra yêu cầu bức thiết về cơ cấu lại nền kinh tế, lấy các ngành dịch vụ có 

giá trị gia tăng cao dựa vào lợi thế các di sản, các ngành sản xuất giàu hàm 

lượng tri thức, khoa học và tính kết nối thông minh làm trụ cột trong phát triển. 

Thứ hai: Nguồn lực bị hạn chế: Dù là một tỉnh đảm bảo về tự chi cân đối 

ngân sách, nhưng Hải Dương vẫn còn rất thiếu nguồn lực kinh tế để đầu tư cho 

những hạng mục, công trình quy mô lớn và trọng điểm tạo sự phát triển bứt phá.  

Thứ ba: Tình hình dịch bệnh và cạnh tranh quốc tế có ảnh hưởng không 

nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và Hải Dương nói 

riêng; Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến quy mô dòng vốn FDI có xu 

hướng giảm. Bên cạnh đó cũng tác động đến doanh nghiệp làm thay đổi phương 

thức sản xuất kinh doanh hoặc phát triển những ngành, nghề mới. Vì vậy, nhu 

cầu sử dụng nguồn nhân trong doanh nghiệp thay đổi dẫn đến công tác dự báo 

về nhu cầu đào tạo, tuyển dụng gặp khó khăn.  

Thứ tư: Hiện nay các tỉnh, thành phố đều tập trung phát triển nguồn nhân 

lực để thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài 

với hàm lượng khoa học công nghệ cao. Do vậy tỉnh, thành phố nào có nguồn 

nhân lực tốt, đáp ứng nhanh với nhu cầu thay đổi của công nghệ thì tỉnh, thành 

phố đó sẽ có lợi thế trong thu hút đầu tư. Đây cũng là một trong những thách 

thức lớn đối với tỉnh. 

2. Dự báo về nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh và nhu cầu sử dụng 

nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 

2.1. Dự báo nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ rõ 

cơ cấu kinh tế đến 2025: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 8,0%, công nghiệp -  xây 

dựng 61,5%, dịch vụ 30,5%; đến năm 2030 là: 6,0% - 63,8% - 30,2%. Cơ cấu 

lao động tương ứng trong từng lĩnh vực đến năm 2025: 19% - 50,5% - 30,5%; 

năm 2030: 14,5% - 53,0% - 32,5%. 

Giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến tỉnh có 24 khu công nghiệp và 85 cụm công 

nghiệp hoạt động. Cùng với việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp 

trong thời gian tới sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư, lực lượng lao động lớn vào làm 

việc trong khu công nghiệp; tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, cơ hội lựa chọn việc 
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làm tốt, có thu nhập cao cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động 

và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH.  

Hiện nay tỉnh Hải Dương đang có chủ trương quy hoạch và thành lập 

vùng công nghiệp động lực chuyên biệt tại huyện Bình Giang và Thanh Miện. 

Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do thì làn sóng đầu tư trực 

tiếp (FDI) từ các quốc gia phát triển và tham gia các hiệp định thương mại tự do 

(FTA) với Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng được dự báo sẽ gia tăng.  

Theo dự báo trên, trong thời gian tới, nền kinh tế Hải Dương sẽ phát triển 

theo xu hướng mở rộng, phát triển nhanh hơn ở nhiều ngành lĩnh vực công 

nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nhất là phát triển các khu, cụm công nghiệp tập 

trung với số lượng tăng. Lao động trong lĩnh vực công nghiệp tiếp tục tăng 

nhanh, tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động và nhu cầu đô thị hóa trên địa bàn tỉnh 

sẽ tăng lên nhanh chóng. Tỷ trọng lao động trong một số ngành sản xuất áp dụng 

công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ hỗ trợ, logistics, điện tử, cơ 

khí… tiếp tục gia tăng. Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục chuyển 

dịch theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, hữu cơ. 

Dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đang hoạt 

động hàng năm khoảng 80.000 người, trong đó: đại học và trên đại học 2.200 

người, cao đẳng 2.000 người, trung cấp 2.300 người, sơ cấp 3.800 người, lao động 

phổ thông 69.700 người. 

Đến 2025, diện tích đất cho thuê các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

ước đạt 2.415 ha (tăng thêm 733 ha so với năm 2021). Nhu cầu lao động cho các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp là 291.300 người; tăng thêm khoảng 86.297 

người. Trong đó, đại học và trên đại học 2.316 người, cao đẳng 1.921 người, trung 

cấp 2.126 người, sơ cấp 5.058 người, lao động phổ thông 74.876 người. 

Đến năm 2030, diện tích đất cho thuê ước đạt 4.241 ha (tăng thêm 1.825 ha 

so với năm 2025). Nhu cầu lao động cho các khu, cụm công nghiệp là 466.100 

người; tăng thêm 174.846 người so với năm 2025. Trong đó, đại học và trên đại 

học 6.341 người, cao đẳng 3.878 người, trung cấp 11.071 người, sơ cấp 21.574 

người, lao động phổ thông 131.982 người  

2.2. Dự báo khả năng cung cấp nhân lực của tỉnh 

Theo dự báo, quy mô dân số của tỉnh Hải Dương tiếp tục tăng, vượt 2 

triệu người vào năm 2029. Cơ cấu “dân số vàng” của Việt Nam dự kiến sẽ kết 

thúc vào năm 2039; đối với tỉnh Hải Dương, thời kỳ “dân số vàng” có thể sẽ kết 

thúc sớm hơn 10-15 năm so với cả nước. Tuy nhiên, tỉnh Hải Dương vẫn sẽ tiếp 

tục tận dụng được thời kỳ “dân số vàng” của cả nước nhờ thu hút được lao động 

dịch chuyển từ các địa phương.  

Lực lượng lao động của tỉnh vẫn sẽ tiếp tục tăng, ngay cả khi Tỉnh đã 

bước qua thời kỳ dân số vàng; dự báo sau năm 2040, quy mô lao động của Tỉnh 

mới có xu hướng giảm. Theo dự báo: 

- Đến năm 2025 dự báo lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 1.064.335 

người. Trong đó trình độ đại học và trên đại học: 142.734 người, cao đẳng: 
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57.565 người, trung cấp: 69.904 người, sơ cấp: 81.663 người, lao động phổ 

thông: 712.469 người. 

- Đến năm 2030 dự báo lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 1.085.804 

người. Trong đó trình độ đại học và trên đại học: 177.252 người, cao đẳng: 

70.466 người, trung cấp: 111.052 người, sơ cấp: 109.158 người và lao động phổ 

thông: 617.876 người. 

Giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2030, lực lượng lao động vẫn tập trung 

đông tại các huyện, thành phố có hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển; 

tăng thêm ở các huyện, thị đang có nhiều dự án KCN, CCN đang được triển khai 

như Nam Sách, Gia Lộc, Kim Thành, Thanh Hà, Thanh Miện.  

Hàng năm có thêm 20.000 người trẻ tham gia vào thị trường lao động; trong 

đó có khoảng 80-85% (17.000 người) tham gia thị trường lao động chính thức; còn 

lại tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ cá thể. 

3. Quan điểm chỉ đạo 

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong ba khâu 

đột phá để thực hiện mục tiêu phấn đấu Hải Dương đến năm 2025 là tỉnh công 

nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Phát triển nguồn nhân lực phải hài hòa về cơ cấu và cân đối nhân lực 

theo ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, kinh tế xã hội 

của tỉnh; chú trọng phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay 

nghề cao, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh của 

tỉnh; bảo đảm gắn kết nhiệm vụ giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Phát triển nguồn nhân lực phải tuân thủ theo cơ chế thị trường, quy luật 

cung – cầu của thị trường và đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. 

 - Tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp. Trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công 

nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao tạo bước đột phá trong chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới. 

 - Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cung cấp cho các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng nhân lực khoa học – công 

nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi và công nhân kỹ thuật lành 

nghề góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Gắn kết hiệu quả đào 

tạo và sử dụng lao động; tạo môi trường lao động thuận lợi để thu hút, phát triển 

nguồn nhân lực.  

 - Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

để phát triển nguồn nhân lực. Huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức, cá 

nhân ngoài nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực. 

 - Phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn 

xã hội. Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của 
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xã hội trong việc phát triển nguồn nhân lực thông qua quy hoạch, quản lý và 

thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, hợp tác trong và ngoài nước. 

 - Phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số góp phần đổi mới toàn 

diện về chất lượng nguồn nhân lực. 

4. Mục tiêu  

4.1. Mục tiêu chung 

Phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Hải Dương đảm bảo quy mô, cơ cấu, 

chất lượng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Phấn đấu đào tạo lực lượng lao 

động có trình độ, có kĩ năng, kĩ thuật, tác phong công nghiệp, văn hóa và ý thức 

kỷ luật cao để xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 

2030.  

4.2. Mục tiêu cụ thể 

4.2.1. Mục tiêu đến năm 2025 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đến năm 2025 đạt 33%.  

- Phấn đấu 20% đến 25% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại 

các Trung tâm GDNN - GDTX được đào tạo nghề song song với học văn hóa; 

30% đến 35% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.  

- Phấn đấu quy mô tuyển sinh đại học và trên đại học của tỉnh đạt 25.000 

sinh viên. 

- Phấn đấu quy mô tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 

2025 đạt 192.100 người; ít nhất 85% người học có việc làm hoặc có năng suất, 

thu nhập cao hơn sau đào tạo. 

 - Phấn đấu trường Cao đẳng nghề Hải Dương đạt tiêu chuẩn kiểm định 

chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất 

nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Đến năm 2025 tỷ lệ thiếu việc làm dưới 2%.   

- Cơ cấu lao động đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 19%; 

công nghiệp – xây dựng: 50,5%; Dịch vụ: 30,5%. 

- Lực lượng lao động phổ thông, lao động giản đơn trong doanh nghiệp còn 

dưới 65%. 

- Phấn đấu bình quân mỗi năm, mỗi doanh nghiệp tổ chức từ 02 đến 04 

hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tập trung cho công nhân, người 

lao động; 50% doanh nghiệp mới thành lập, cụm, khu công nghiệp có địa điểm, 

nhà tập luyện thể dục thể thao đơn giản, đảm bảo tổ chức được một số hoạt động 

thi đấu thể thao (bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông…). 

4.2.2. Mục tiêu đến năm 2030 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 43% vào năm 2030. 

- Phấn đấu Hải Dương có 01 trường đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân 

lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển khi tế - xã hội của tỉnh; 100% 

trường đại học tại Hải Dương, 30% trường cao đẳng tổ chức có hiệu quả hợp tác 
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quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao. Phấn đấu trường 

Cao đẳng nghề Hải Dương được đánh giá, công nhận là trường cao đẳng chất 

lượng cao. 

- Phấn đấu quy mô tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026 – 2030 

đạt 200.000 người; ít nhất 90% người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo.  

- Tỷ lệ thiếu việc làm được duy trì dưới 2%. 

- Cơ cấu lao động đến năm 2030: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 14,5%; 

công nghiệp – xây dựng: 53,0%; Dịch vụ: 32,5%. 

- Lực lượng lao động phổ thông, lao động giản đơn trong doanh nghiệp còn 

dưới 60%. 

- Phấn đấu 70% doanh nghiệp mới thành lập cụm, khu công nghiệp có địa 

điểm, nhà tập luyện thể dục thể thao đơn giản đảm bảo tổ chức được một số hoạt 

động thi đấu thể thao (bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông…); 30% cụm, khu công 

nghiệp có công trình thể thao (nhà thi đấu, bể bơi, sân bóng đá…) được xây dựng 

phù hợp với quy mô và khả năng đáp ứng kinh phí của doanh nghiệp.  

- Phấn đấu đến năm 2030 đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp là: 776.143m2 sàn xây dựng. 

5. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

5.1. Nhóm giải pháp về phát triển số lượng nguồn nhân lực  

5.1.1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các 

ngành và toàn xã hội về phát triển nguồn nhân lực 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự 

chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân 

dân về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho các mục tiêu phát triển 

kinh tế, xã hội. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân và doanh nghiệp về 

giáo dục nghề nghiệp. Cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu 

nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng các phóng sự chuyên đề giới thiệu về công tác tuyển sinh, 

đào tạo của các trường đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh để các doanh nghiệp biết và đặt hàng đào tạo khi có nhu cầu. 

5.1.2. Phát triển thị trường lao động, tạo thị trường lao động trên môi 

trường số để gắn kết nhu cầu của doanh nghiệp trong tỉnh với nguồn cung 

lao động trong và ngoài tỉnh. 

- Xây dựng thị trường lao động công khai minh bạch, thuận tiện để kết nối 

giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động 

thông qua ứng dụng chuyển đổi số. Cụ thể, xây dựng App Vieclamhaiduong với 

đầy đủ thông tin về nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại của các doanh 
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nghiệp để các cơ sở đào tạo và người lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh có thể dễ 

dàng tìm được nhu cầu đào tạo và việc làm qua App.  

- Hàng năm tổ chức thu thập, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu về nhu 

cầu tuyển dung, đào tạo, đào tạo lại của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó 

làm cơ sở để dự báo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường 

lao động. Bên cạnh đó tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động có sự 

kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội.  

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, lưu trữ số 

liệu, phân tích và dự báo về cung - cầu lao động phục vụ yêu cầu quản lý, phân 

tích, chia sẻ, công bố thông tin về thị trường lao động. 

- Đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển biến căn bản bản nhận thức và nhanh 

chóng nâng cao năng lực chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp.  

5.1.3. Cơ cấu lại nguồn nhân lực gắn với quy hoạch phát triển tỉnh 

Hải Dương nhằm tận dụng tối đa các nguồn nhân lực, cụ thể: 

- Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học 

sinh sau THCS theo hướng giảm tỷ lệ học sinh học tại các trung tâm GDNN – 

GDTX, tăng tỉ lệ học sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để học nghề kết 

hợp với học văn hóa phổ thông. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ 

đối với học sinh tốt nghiệp THPT vào giáo dục nghề nghiệp.  

- Ưu tiên thu hút đầu tư các doanh nghiệp có hàm lượng khoa học công 

nghệ cao, sử dụng động có kỹ thuật nhằm chuyển dịch lao động từ nhóm ngành 

nghề công nghệ thấp, cần nhiều lao động sang lĩnh vực công nghệ cao, sử dụng 

ít lao động; Chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công 

nghiệp và dịch vụ. 

- Xây dựng chính sách để thu hút lao động, trong đó chú trọng chính sách 

về nhà ở, lương thưởng, điều kiện sinh hoạt, làm việc nhằm thu hút sinh viên tốt 

nghiệp đại học quay về Tỉnh sinh sống, làm việc và lao động từ tỉnh ngoài; các 

chuyên gia, lao động kỹ thuật từ nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Hải Dương. 

Đồng thời giữ được các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý có trình độ 

cao yên tâm làm việc. 

- Tăng cường công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao 

động, trong đó đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ. 

5.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

5.2.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo lại trong giáo dục 

đại học, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp 

a) Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp. 

- Hoàn thiện tích hợp quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến 
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năm 2050 trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo, 

giáo dục nghề nghiệp. 

- Sắp xếp lại trường đại học Hải Dương và trường cao đẳng Hải Dương để 

phát triển thành một trường đại học đa ngành nhằm đào tạo nguồn nhân lực có 

chất lượng cho tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đố thực hiện sắp 

xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo tổ chức hệ thống gồm các trường cao 

đẳng chất lượng cao, trường trọng điểm, chuyên sâu để đào tạo nhân lực các 

ngành, nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần xây 

dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030. Sáp nhập các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp yếu kém, hoạt động không hiệu quả, không đủ năng 

lực triển khai tự chủ. Không sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nhóm 

đối tượng đặc thù và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực hoạt động tự chủ 

cao. Rà soát, sắp xếp lại các Trung tâm GDNN – GDTX cấp huyện đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình địa phương. Đồng thời củng cố 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo 

dục thường xuyên cấp huyện sau sắp xếp; đẩy mạnh sự hợp tác giữa các Trung 

tâm GDNN - GDTX cấp huyện với các trường cao đẳng, trung cấp để tổ chức 

đào tạo.  

- Quy hoạch một số vị trí thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong nước 

hoặc nước ngoài về tỉnh đầu tư các trường đại học chất lượng cao, trường đào 

tạo nghề chất lượng cao, trường THPT chất lượng cao. 

b) Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. 

- Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục đại học, giáo 

dục nghề nghiệp nhằm hiện đại hóa, chuẩn hóa theo ngành nghề và trình độ đào 

tạo; đối với các nghề trọng điểm các cấp trình độ, thực hiện đầu tư cơ sở vật 

chất, thiết bị đào tạo theo chuẩn đầu ra của khu vực và thế giới, phù hợp với 

hoàn cảnh thực tiễn, yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. 

- Hàng năm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng 

cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, giảng viên đủ về số lượng, vững về 

chuyên môn, nghiệp vụ, đạt chuẩn theo quy định. 

- Xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra trên cơ sở tiêu chuẩn 

kỹ năng nghề quốc gia, có sự tham gia của hiệp hội nghề nghiệp và doanh 

nghiệp đáp ứng yêu cầu vừa phục vụ sản xuất, vừa đủ năng lực hội nhập, cạnh 

tranh; từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn kiểm định quốc tế trong giáo dục đại 

học và giáo dục nghề nghiệp; phát triển chương trình đào tạo các ngành, nghề 

mới, ngành, nghề công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ mới, kỹ năng tương 

lai và các chương trình đào tạo cho người lao động trong các doanh nghiệp theo 

hình thức vừa làm vừa học ở trình độ trung cấp, cao đẳng; khuyến khích, tạo 

điều kiện phát triển các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, các 

chương trình đào tạo cho người nước ngoài tại Việt Nam. 

- Phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa trong hệ thống giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nghề nghiệp; xây dựng nền tảng chia sẻ tài 

nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; số hóa dữ 
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liệu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà giáo, người học, chương trình, giáo 

trình và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo; 

Thí điểm thuê chuyên gia nước ngoài đào tạo trong một số ngành, nghề chất 

lượng cao cần đạt chuẩn quốc tế mà trong nước chưa đáp ứng được; khuyến 

khích sự tham gia của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, các hiệp hội nghề 

nghiệp trong đánh giá kết quả đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Chú trọng đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động cũng như nhu cầu 

việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tập trung đào tạo 

đội ngũ công nhân kĩ thuật cao, lao động lành nghề cho các khu công nghiệp và 

các doanh nhiệp trên địa bàn.  

- Đẩy mạnh gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo từ khâu phát triển chương trình 

đào tạo, tham gia đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá người học, tuyển dụng người 

học sau khi tốt nghiệp. Tăng cường đào tạo nghề tại doanh nghiệp để khai thác, 

sử dụng thiết bị đào tạo của doanh nghiệp.  

- Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp với các trung tâm dịch vụ việc làm nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm 

sau tốt nghiệp, doanh nghiệp tuyển dụng được lao động có chất lượng. 

- Thực hiện liên kết với các trường đại học có chất lượng cao để đặt hàng 

đào tạo nguồn nhân lực tại Hải Dương. 

5.2.2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho chủ doanh nghiệp, 

cán bộ quản lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

mới như: bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tập huấn về pháp luật lao động; kỹ 

năng tổ chức, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; 

khởi sự doanh nghiệp,...cho người sử dụng lao động, nhà quản lý và người lao 

động của doanh nghiệp để đảm bảo mối quan hệ phát triển hài hòa ổn định và 

tiến bộ trong doanh nghiệp giúp cho người lao động yên tâm làm việc tại 

doanh nghiệp. 

5.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp 

luật lao động và giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao 

động tại các doanh nghiệp, đảm bảo việc thực hiện các chế độ, quyền lợi cho 

người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục 

đại học, giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo việc thực hiện đào tạo đúng chính sách, 

quy định của pháp luật. 

5.3. Hỗ trợ đời sống cho người lao động 

- Quy hoạch phát triển các khu đô thị, dịch vụ trong và ngoài khu công 

nghiệp để thu hút các lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc tại các khu công 

nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó quy hoạch một số khu đô thị, 

dịch vụ đáp ứng nhu cầu về nhà ở chất lượng cao cho người nước ngoài, người 
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tỉnh ngoài và người lao động có thu nhập cao để mua, thuê và sinh sống. Đồng 

thời cung cấp các dịch vụ an sinh xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa cho người 

lao động đi kèm.  

- Khi tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phải 

đồng thời tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân gắn 

với quy hoạch phát triển khu công nghiệp. Đối với các khu công nghiệp đã hình 

thành, mà chưa bố trí đất xây dựng nhà ở công nhân thì cần rà soát, bổ sung quy 

hoạch, tổ chức thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất mới để 

giao cho Ban Quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu 

công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có 

chức năng kinh doanh nhà ở để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân. Khi phê 

duyệt quy hoạch khu nhà ở công nhân, cho phép sử dụng một phần quỹ đất này để 

xây dựng nhà ở thương mại, tạo nguồn bù đắp chi phí bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu nhà ở công nhân theo quy định. 

- Có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà 

ở và các thiết chế văn hóa, thể thao, dịch vụ... tại các khu, cụm công nghiệp. 

Tạo điều kiện về pháp lý và ưu đãi về vốn cho các doanh nghiệp xây dựng 

các khu nhà ở cho người lao động thuê hoặc mua với hình thức trả góp, phù hợp 

với thu nhập của người.  

Khuyến khích chính quyền địa phương nơi có khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp xây dựng các thiết chế văn hóa trong khu dân cư cho người lao động 

tham gia hoạt động như: thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao; tổ chức hội 

thi, giao lưu văn nghệ thể thao...tạo địa điểm, sân chơi cho công nhân, lao động 

sau giờ làm việc. 

6 . Về cơ chế chính sách thực hiện Đề án 

6.1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị một số ngành nghề 

trọng điểm, nghề chất lượng cao 

- Đối tượng: Trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý được 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn ngành, nghề trọng điểm theo 

Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020, định 

hướng đến năm 2025; được ưu tiên đầu tư theo tiêu chí trường chất lượng cao 

theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020” và Quyết 

định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”. 

- Nội dung, mức hỗ trợ:  

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường cao đẳng nghề Hải 

Dương để trở thành trường cao đẳng chất lượng cao. 

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường cao đẳng y tế, trường 

trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch đối với những ngành nghề trọng điểm.  

- Nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và xã hội hóa. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-761-qd-ttg-2014-phe-duyet-de-an-phat-trien-truong-nghe-chat-luong-cao-den-nam-2020-230951.aspx
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6.2. Hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại đối với người học thông qua hình thức 

đặt hàng đào tạo 

- Đối tượng: học sinh, sinh viên, người lao động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, 

đào tạo lại. 

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí đào tạo, đào tạo lại đối với người học 

- Mức hỗ trợ:  

+ Đối với đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên thực hiện hỗ trợ 

theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Chính phủ. 

+ Đối với đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ theo định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách hàng năm 

theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Nghị định 81/2021/NĐ-CP.  

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh, kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp, xã 

hội hóa (thu học phí) và các nguồn huy động tài trợ hợp pháp khác. 

6.3. Đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với học 

sinh tốt nghiệp THPT khi doanh nghiệp đặt hàng đào tạo trình độ trung 

cấp, cao đẳng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT học trình độ trung cấp, cao đẳng. 

- Nội dung hỗ trợ: Khi doanh nghiệp đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, 

cao đẳng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì người học sẽ được hỗ trợ một 

phần kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước và từ doanh nghiệp. 

- Mức hỗ trợ: Dự kiến ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% nhưng không vượt 

quá định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, 

doanh nghiệp hỗ trợ 30% mức chi phí đào tạo thực tế đối với người học; người 

học chi trả 40% chi phí đào tạo. 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh và xã hội hóa. 

6.4. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ cho công nhân, lao 

động trong doanh nghiệp đến 2025, định hướng 2030  

- Đối tượng: Doanh nghiệp được lựa chọn. 

- Nội dung hỗ trợ: Lựa chọn 04 doanh nghiệp: mỗi năm tổ chức 02 hoạt 

động gồm 01 hoạt động văn hoá, 01 hoạt động thể thao trong 01 doanh nghiệp).  

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh và xã hội hóa. 

6.5. Xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao trong doanh nghiệp  

- Đối tượng: Doanh nghiệp được lựa chọn để xây dựng thiết chế văn hóa. 

- Nội dung: lựa chọn 05 doanh nghiệp để xây dựng mỗi doanh nghiệp 01 

thiết chế văn hoá - thể thao (Nhà văn hoá hoặc Nhà thi đấu TDTT...).  

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh và xã hội hóa. 

6.6. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại các trường 

đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nhà giáo được cử đi đào tạo sau 

đại học 
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Thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong hàm, tặng danh hiệu 

đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

7. Kinh phí thực hiện Đề án 

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng 

năm của các sở, ngành, các cơ quan, các tổ chức liên quan và các địa phương 

theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Đồng thời được bố trí trong các 

chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước; từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất 

nghiệp; từ nguồn thu hoạt động của các cơ sở tham gia đào tạo và các nguồn hợp 

pháp khác (có biểu chi tiết kèm theo). 

PHẦN IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 - Là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 

kế hoạch cụ thể thực hiện từng mục tiêu của Đề án; tham mưu cho UBND tỉnh 

ban hành các chính sách cụ thể về thu hút tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực. 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng và triển khai thực hiện các 

đề án, chương trình, kế hoạch về giáo dục nghề nghiệp. 

- Xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 

2021 - 2030 khi có Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.  

- Chủ trì tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trực thuộc tỉnh trong phạm vi quản lý. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 

doanh nghiệp và các đơn vị cung ứng nhân lực trong việc tuyển dụng, đào 

tạo lao động.   

- Quản lý, vận hành App Vieclamhaiduong đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành định kỳ đánh giá thực trạng 

nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất để xây dựng kế hoạch phát triển nguồn 

nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp phục vụ cho phát triển kinh tế 

xã hội. 

- Phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến phương án phát triển ngành, 

nghề quản lý về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 

- Là cơ quan giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các cấp các 

ngành thực hiện Đề án theo phân công của UBND tỉnh. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

xây dựng Đề án sáp nhập trường cao đẳng Hải Dương và trường Đại học Hải Dương 

thành trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn 
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nhân lực phục vụ mục tiêu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại 

vào năm 2030. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, sắp xếp lại các Trung tâm GDNN – 

GDTX cấp huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình 

địa phương.  

 - Chủ trì thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh 

tốt nghiệp THCS, THPT vào giáo dục nghề nghiệp và có lộ trình nhằm đạt mục tiêu 

đề ra. 

 - Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông tạo tiền đề 

cho phát triển nguồn nhân lực.  

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ sở 

giáo dục đại học với doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, đào tạo lao động.   

- Phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến phương án phát triển ngành, 

nghề quản lý về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các 

giải pháp về hoàn thiện và nâng cao môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.  

- Ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực, ngành nghề sử dụng nguồn nhân lực 

có tay nghề cao; thu hút đầu tư vào giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan huy động các nguồn lực để 

triển khai thực hiện Đề án.  

 - Chủ trì, phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục 

Thống kê xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nhân lực trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của tỉnh. 

4. Sở Tài chính 

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị có 

liên quan tham mưu, cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Đề án và các chương 

trình, đề án khác có nội dung liên quan, lồng ghép với Đề án này theo phân cấp 

ngân sách nhà nước hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà 

nước trong từng thời kỳ. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán và hướng dẫn các đơn vị 

liên quan thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.  

5. Sở Công thương 

- Phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực 

trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; lĩnh vực 

công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao làm cơ sở để dự báo, định 

hướng phát triển nguồn nhân lực. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

cho người lao động trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công thương phục vụ 

phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. 
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- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và 

Đào tạo thực hiện gắn kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là 

lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao. 

6. Sở Xây dựng 

Phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn 

vị liên quan quy hoạch quỹ đất giáo dục trong quy hoạch chung, quy hoạch xây 

dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch phân khu theo nhu 

cầu, để thu hút đầu tư vào các ngành giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; 

tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy 

hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch các khu chức năng nghiên cứu các giải 

pháp quy hoạch gắn liền các khu dân cư, đô thị và xây dựng kế hoạch phát triển 

nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người lao động; đảm bảo đồng 

bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để thu hút lao động về làm việc tại Hải 

Dương nói chung, đặc biệt tại các khu công nghiệp. 

7. Sở Tài nguyên và môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và các địa phương quy hoạch quỹ đất để 

thu hút đầu tư các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để phục vụ cho 

phát triển kinh tế xã hội. 

- Chủ trì và phối hợp với các ngành có liên quan và các trường đại học, 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của địa phương và trung ương đóng trên địa bàn 

xây dựng quy hoạch diện tích đất đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng lưới và quy 

mô phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu nâng cao 

chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động 

nghiên cứu khoa học, sáng kiến giải pháp kỹ thuật trong các doanh nghiệp, 

trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu 

quả công tác giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch Khoa học công nghệ hằng 

năm các đề tài, dự án nghiên cứu, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo nguồn 

nhân lực của tỉnh. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 

cơ chế, chính sách tuyển dụng, thu hút các nhà khoa học, tài năng trẻ về công tác 

tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

9. Sở Nội vụ 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức các 

Trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề 

xuất, tham mưu UBND tỉnh rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học, các 

Trung tâm GDNN – GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý 

theo hướng tinh gon, hiệu quả. 
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành cơ chế, chính sách thu hút các nhà khoa học, tài năng trẻ về công tác tại các 

cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở, 

ban, ngành có liên quan trong công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ 

quan báo chí và cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tổ chức thực 

hiện công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về Đề án theo các 

văn bản hướng dẫn hiện hành. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ 

quan liên quan tham mưu xây dựng App Vieclamhaiduong nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh tìm kiếm được 

thông tin về đào tạo và việc làm. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ phát triển xã 

hội số trong giáo dục nghề nghiệp theo chương trình chuyển đổi số của tỉnh. 

11. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục 

và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong việc giáo dục truyền thống văn hóa, 

lịch sử, giáo dục thể chất, bồi dưỡng kỹ năng văn hóa ứng xử, văn hóa trong lao 

động, văn hóa trong doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động. 

Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động 

tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban quản lý các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong 

tỉnh tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời 

sống tinh thần cho lực lượng lao động tại các khu công nghiệp. 

12. Sở Y tế 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm cơ sở đánh giá thực 

trạng, giải pháp để nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc cho người lao động. 

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế của doanh nghiệp. 

- Trường hợp xảy ra dịch bệnh, tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp thực 

hiện công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.  

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào 

tạo thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên. 

13. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

- Tham mưu lập quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện công tác liên kết 

đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. 

-  Tổng hợp, cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động theo 

ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp tích cực tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

14. Cục Thống kê tỉnh 

Dự báo khả năng cung cấp nhân lực của tỉnh cho các doanh nghiệp; phối 

hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của 

doanh nghiệp. 

15. Liên đoàn lao động tỉnh 

Căn cứ Đề án của tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chủ 

doanh nghiệp, người sử dụng lao động xây dựng các chính sách thu hút lao động 

làm việc trong doanh nghiệp, chăm lo đời sống, việc làm và điều kiện làm việc 

của người lao động trong doanh nghiệp. 

16. Tỉnh đoàn Hải Dương 

- Căn cứ Đề án của tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực là 

thanh niên đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch 

triển khai hàng năm. 

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên xây dựng kế hoạch đào 

tạo nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao động theo nguồn kinh phí của 

Đề án. 

- Phối hợp với Liên lao động tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm 

chăm lo cho lực lượng lao động là đoàn viên thanh niên. 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong Đề án hỗ trợ thanh niên khởi 

nghiệp, gắn nhiệm vụ của Đề án vào nhiệm vụ chung của cơ quan trong vai trò 

thành viên của Ban chỉ đạo. 

17. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ Đề án của tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp 

ứng nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

- Quy hoạch quỹ đất để xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn, đồng thời có kế hoạch huy động nguồn lực trong xã 

hội triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực của địa phương. 

- Định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh thực trạng và 

nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương. 

18. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

- Căn cứ Đề án để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ 

nhà giáo để thực hiện những nội dung về đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của 

doanh nghiệp, nhất là tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao.  

- Kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc xây dựng chương 

trình, giáo trình đào tạo, thiết bị giảng dạy phù hợp với điều kiện sản xuất của 

doanh nghiệp; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích 
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cực, chuyển dần theo hướng giảng dạy tích hợp để tăng tính chủ động, sáng tạo 

và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học. Đồng thời tăng cường đào tạo 

nghề tại doanh nghiệp để khai thác, sử dụng thiết bị đào tạo của doanh nghiệp. 

- Mở rộng mô hình đào tạo, đào tạo nghề chất lượng cao, ưu tiên các lĩnh 

vực ngành nghề đang thiếu như lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. 

19. Các doanh nghiệp 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn: 

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tự tổ chức đào tạo tại 

doanh nghiệp để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động. 

- Cử người có đủ điều kiện tham gia đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, 

chương trình đào tạo; định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp; 

tham gia hội đồng trường, hội đồng quản trị phù hợp với ngành nghề hoạt động. 

- Tổ chức thi kỹ năng nghề cho người lao động, đánh giá và công nhận kỹ 

năng nghề, phát triển năng lực nghề nghiệp cho người lao động. 

- Thông tin, báo cáo chính xác, kịp thời về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao 

động theo ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; chỉ sử 

dụng lao động đã qua đào tạo nghề nghiệp hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia ở một số ngành nghề theo quy định của pháp luật. 

- Tạo điều kiện về thời gian, nguồn lực để các cơ sở giáo dục đại học, giáo 

dục nghề nghiệp được tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cử người lao 

động tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực trình 

độ nghề nghiệp do các cơ sở đào tạo tổ chức./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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