
PHỤ LỤC 

Triển khai thực hiện các mục tiêu “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” 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      / 02 / 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Mục tiêu/Giải pháp thực hiện 
Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Cơ quan phối hợp Thời gian thực hiện 

 

1.  

Mục tiêu 1: Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp 

chứng chỉ đến năm 2025 đạt 33%; đến năm 2030 đạt 

43% 

Cục thống kê tỉnh 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Sở Giáo dục và đào tạo; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Hàng năm và cuối giai đoạn 

2.  

Mục tiêu 2: 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.  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 

Hàng năm 

3.  
Mục tiêu 3: Phấn đấu quy mô tuyển sinh đại học và 

trên đại học của tỉnh đạt 25.000 sinh viên. 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- Các trường đại học trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan 
Hàng năm 

4.  

Mục tiêu 4: 

Giai đoạn 2021 – 2025:  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. 

Giai đoạn 2026 – 2030: Phấn đấu quy mô tuyển sinh 

giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 đạt 

200.000 người; ít nhất 90% người học có việc làm 

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

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

- Các cơ sở GDNN. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan 
Hàng năm và cuối giai đoạn 

5.  

Mục tiêu 5:  
Giai đoạn 2022 – 2025: Phấn đấu trường Cao đẳng 

nghề Hải Dương đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Giai đoạn 2026 – 2030: Phấn đấu trường Cao đẳng 

nghề Hải Dương được đánh giá, công nhận là trường 

cao đẳng chất lượng cao 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

- Trường Cao đẳng nghề Hải Dương; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan  

 

Theo từng giai đoạn 
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STT Mục tiêu/Giải pháp thực hiện 
Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Cơ quan phối hợp Thời gian thực hiện 

6.  

Mục tiêu 6:  
Giai đoạn 2022 – 2025: 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%.   

Giai đoạn 2026 – 2030:  Tỷ lệ thiếu việc làm dưới 

2%.   

Cục Thống kê tỉnh 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Sở Lao động TB&XH; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Hàng năm 

7.  

Mục tiêu 7:  
Cơ cấu lao động đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp và 

thủy sản: 19%; công nghiệp – xây dựng: 50,5%; Dịch 

vụ: 30,5%. 

Cơ cấu lao động đến năm 2030: Nông, lâm nghiệp và 

thủy sản: 14,5%; công nghiệp – xây dựng: 53%; Dịch 

vụ: 32,5%. 

Cục Thống kê tỉnh 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Sở Lao động TB&XH; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Theo từng giai đoạn 

8.  

Mục tiêu 8: 

Giai đoạn 2022 – 2025: Lực lượng lao động phổ 

thông, lao động giản đơn trong doanh nghiệp còn 

dưới 65%. 

Giai đoạn 2026 – 2030: Lực lượng lao động phổ 

thông, lao động giản đơn trong doanh nghiệp còn 

dưới 60%. 

Sở Lao động – 

TB&XH 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Các doanh nghiệp; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 

Theo từng giai đoạn 

9.  

Mục tiêu 9:  
Giai đoạn 2022 – 2025: 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…). 

Giai đoạn 2026 – 2030: 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 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Các doanh nghiệp. 

- Các cơ quan đơn vị liên quan; 

 

Hàng năm và cuối giai đoạn 
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STT Mục tiêu/Giải pháp thực hiện 
Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Cơ quan phối hợp Thời gian thực hiện 

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 

10.  

Mục tiêu 10: 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 kinh tế - xã hội của tỉnh; 

100% trường đại học tại Hải Dương, 30% trường cao 

đẳng tổ chức có hiệu quả hợp tác quốc tế để đào tạo 

nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao 

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo; 

- Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

- Cơ sở đại học; 

- Cơ sở GDNN; 

- Cơ quan, đơn vị liên quan 

Theo từng giai đoạn 

11.  

Mục tiêu 11: Phấn đấu đến năm 2030 đầu tư xây 

dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp là: 766.143m2 sàn xây dựng 
Sở Xây dựng 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Ban Quản lý các KCN; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cơ quan, đơn vị liên quan 

Theo từng giai đoạn 
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