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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 26 tháng 11 năm 2014

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)
về chuyên ñề “Công tác ñào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
gắn với giải quyết việc làm cho người lao ñộng”
----Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) cơ bản thống nhất nội dung báo cáo
chuyên ñề “Công tác ñào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với
giải quyết việc làm cho người lao ñộng” của Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo số
197/BC-UBND, ngày 06/10/2014); ñồng thời, nhấn mạnh một số vấn ñề sau:
I- Đánh giá kết quả thực hiện ñào tạo nghề và giải quyết việc làm
Thời gian qua, công tác ñào tạo nghề, giải quyết việc làm ñã ñược các cấp,
các ngành, ñịa phương trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện, ñạt một số kết quả
tích cực; nổi rõ là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác ñào tạo nghề
ñược quan tâm ñầu tư nhiều hơn; phương thức ñào tạo nghề linh hoạt hơn; quy
mô, lĩnh vực ñào tạo ñược mở rộng, chất lượng từng bước ñược nâng lên; công
tác bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ñược quan tâm nhiều hơn; ñề án ñào
tạo thạc sỹ, tiến sỹ ngoài nước ñạt kết quả bước ñầu. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo
nghề tăng lên ñáng kể; từ 28% (năm 2010) lên 43% (năm 2014). Lượng lao ñộng
ñược giải quyết việc làm ngày càng nhiều hơn, số lao ñộng có việc làm sau ñào
tạo ñạt tỷ lệ khá cao (trên 70%), riêng nông thôn trên 80%; từ ñó ñã tăng thu
nhập, ổn ñịnh cuộc sống cho lao ñộng. Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh từng
bước ñược nâng lên. Cơ cấu lao ñộng của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng
tích cực, góp phần thúc ñẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, kết quả ñào tạo, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao ñộng trong tỉnh còn nhiều
khó khăn, hạn chế; ñáng lưu ý là: Nhận thức về công tác ñào tạo, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm trong một bộ phận nhân dân chuyển
biến chưa mạnh, chưa ñều. Chất lượng và hiệu quả ñào tạo còn thấp. Cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ công tác ñào tạo nghề còn nhiều bất cập, ñầu tư chưa
ñồng bộ, một số nơi chưa phát huy hiệu quả sử dụng, còn lãng phí. Đội ngũ giảng
viên, giáo viên của các trung tâm, các trường dạy nghề còn nhiều bất cập.
II- Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ
và giải pháp thể hiện trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình tổ chức
triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ấy, cần lưu ý một số mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp sau ñây:
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1. Mục tiêu chung: Tập trung ñào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ
năng, ñạo ñức nghề nghiệp, xây dựng một ñội ngũ lao ñộng lành nghề, làm việc
có khoa học, có năng suất, chất lượng và hiệu quả; chú trọng ñào tạo và phát
triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn chặt ñào tạo với giải quyết việc làm,
ñáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñịa phương.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1- Đến cuối năm 2015:
- Phấn ñấu nâng tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo bằng các hình thức ñạt 55%;
trong ñó, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề ñạt 25,6% (bằng mức bình quân chung
của cả nước).
- Giải quyết việc làm bình quân 24.000 lao ñộng/năm; giảm tỷ lệ thất
nghiệp trong ñộ tuổi lao ñộng còn dưới 3,5%.
- Tiếp tục thực hiện Đề án ñào tạo nguồn nhân lực có trình ñộ sau ñại học
ở nước ngoài (trong ñó: Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 80 người và bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài 20 người).
2.2- Đến năm 2020:
- Phấn ñấu nâng tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo bằng các hình thức ñạt 70%;
trong ñó, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề ñạt 55% (bằng mức bình quân chung
của cả nước).
- Giải quyết việc làm bình quân 24.000 lao ñộng/năm; giảm tỷ lệ thất
nghiệp trong ñộ tuổi lao ñộng còn dưới 3,5%.
3. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ñể mọi người nhận thức ñúng
ý nghĩa và trách nhiệm của việc nâng cao tay nghề và giải quyết việc làm; từ ñó,
mỗi người, mỗi gia ñình, trước hết cần nâng cao tính tích cực, chủ ñộng, tự ñào
tạo, tự rèn luyện, không ngừng nâng cao trình ñộ, tự tìm việc làm ổn ñịnh, phù
hợp với khả năng, bên cạnh có sự quan tâm ñúng mức của cấp ủy Đảng, chính
quyền, các cơ quan chức năng; khắc phục tư tưởng trông chờ, thụ ñộng, ỷ lại
hoặc chỉ muốn vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước…
- Phải ñổi mới mạnh mẽ phương hướng, nội dung và phương thức ñào tạo,
không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ñào tạo nghề.
+ Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt ñộng ñào tạo nghề, tạo mọi ñiều kiện thuận
lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tổ chức ñào tạo nghề với nhiều hình
thức ña dạng, linh hoạt. Đồng thời, tiến hành củng cố, sắp xếp một cách hợp lý
hệ thống trường dạy nghề công lập các cấp trong tỉnh theo chủ trương chung của
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Chính phủ, với ñội ngũ quản lý có phẩm chất, năng lực, năng ñộng, ñủ sức ñiều
hành, ñáp ứng yêu cầu hiện nay. Quan tâm ñúng mức việc xây dựng ñội ngũ
giáo viên, chú trọng ñầu tư trang thiết bị phục vụ dạy nghề, ñồng thời gắn chặt
với các doanh nghiệp ñể phát huy cơ sở vật chất của các doanh nghiệp trong quá
trình ñào tạo nghề, khắc phục tình trạng “dạy chay, học chay”.
+ Kế hoạch ñào tạo nghề phải bám sát nhu cầu của thị trường lao ñộng,
hướng vào mục tiêu phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao ñộng, ñáp ứng yêu
cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà. Quan
tâm ñúng mức ñến các ñối tượng lao ñộng nông thôn, con em gia ñình chính
sách, hộ nghèo, vùng nghèo, bộ ñội xuất ngũ, lao ñộng trong các hộ thuộc diện
giải phóng mặt bằng, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông không có
ñiều kiện tiếp tục học tập lên các bậc cao hơn.
+ Các trường dạy nghề phải gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhằm
thực hiện ñào tạo có ñịa chỉ cụ thể ñể khi tốt nghiệp ra trường, người lao ñộng
có việc làm và thu nhập ổn ñịnh.
+ Phương thức ñào tạo phải hết sức linh hoạt, phù hợp với từng ñối tượng,
từng loại nghề ñào tạo. Coi trọng liên kết, hợp tác chặt chẽ với các trường có uy
tín ñể phục vụ tốt công tác ñào tạo.
+ Quy trình ñào tạo cần ñặc biệt coi trọng việc giáo dục kỹ năng xử lý
tình huống, xây dựng ñạo ñức nghề nghiệp, kết hợp học với thực hành nhằm ñào
tạo người lao ñộng một cách toàn diện.
+ Bên cạnh việc ñào tạo, cần coi trọng ñào tạo lại, thường xuyên tổ chức
bồi dưỡng trang bị, cung cấp cho người lao ñộng những kiến thức mới, kỹ năng,
phương pháp mới ñáp ứng yêu cầu ứng dụng những thành tựu khoa học - công
nghệ vào sản xuất.
- Tích cực triển khai các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội,
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia ñầu tư, khai thác tiềm năng, lợi
thế của ñịa phương ñể thu hút và giải quyết việc làm cho người lao ñộng. Khi
xét duyệt các dự án phải ñồng thời lưu ý các chủ ñầu tư thu nhận và giải quyết
việc làm cho lao ñộng tại chỗ. Tạo ñiều kiện khuyến khích mọi công dân tự tìm
và tự tạo việc làm phù hợp. Làm tốt hơn nữa các hoạt ñộng giới thiệu, tư vấn
giải quyết việc làm. Kết hợp tốt giải quyết việc làm trong nước, trong tỉnh với
xuất khẩu lao ñộng.
- Tăng cường công tác quản nhà nước ñối với công tác ñào tạo nghề và
giải quyết việc làm, quản lý chặt chẽ và phát huy tốt Quỹ giải quyết việc làm,
hết sức chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính ñáng của người lao
ñộng theo quy ñịnh của pháp luật.
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- Các cấp ủy, chính quyền quan tâm ñúng mức ñến công tác ñào tạo nghề
và giải quyết việc làm cho người lao ñộng. Các ñoàn thể nói chung và Công
ñoàn nói riêng cần phát huy ñúng mức vai trò ñào tạo nghề và giải quyết việc
làm của mình trong công tác ñào tạo, giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính ñáng của người lao ñộng.
4. Căn cứ nội dung Kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
và các cơ quan, ñơn vị có liên quan triển khai thực hiện.
5. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội theo dõi việc thực hiện Kết luận
này. Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy ñể theo dõi,
chỉ ñạo./.
Nơi nhận:
- Đảng ñoàn Hội ñồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, ñoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và ñảng ủy trực thuộc;
- Các ñồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(ñã ký, ñóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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