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Những năm qua, tỉnh ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách góp phần 

phát triển thị trường lao động. Đến nay, thị trường lao động đã từng bước tiệm cận 

với thị trường lao động cả nước. Cơ hội việc làm tăng; hệ thống đào tạo, giáo dục 

nghề nghiệp được chuẩn hóa và gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu của thị trường lao 

động. Thị trường lao động trở thành động lực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao 

động phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa của tỉnh. 

Tuy nhiên, thị trường lao động chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, chưa thích ứng đầy đủ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; thể chế phát triển thị trường 

lao động còn bất cập, chưa có cơ chế, chính sách đầy đủ về giao dịch việc làm, giáo 

dục - đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hội nhập cũng như việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp với doanh nghiệp. 

Để triển khai thực hiện tốt công tác phát triển thị trường lao động linh hoạt, 

hiện đại, bền vững và hội nhập, đạt được mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 1472/KH-

UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ 

trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030; đồng thời thực hiện có hiệu quả 

Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 30/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị “Phát triển thị trường lao 

động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1472/KH-UBND ngày 30/3/2022 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao 

động đến năm 2030 và Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 30/8/2022 của Văn phòng 

Chính phủ; Kế hoạch thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động 

hằng năm của tỉnh; 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền việc phát triển thị 
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trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập... nhằm nâng cao nhận 

thức về thị trường lao động;  

- Tập trung xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại phục vụ 

công tác giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động, kết nối người lao động với 

các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; nâng cao chất lượng 

lao động, cơ sở đào tạo; có chiến lược, kế hoạch đào tạo, cung ứng kịp thời, sát với 

nhu cầu thực tiễn. 

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ tạo việc làm, giải quyết việc làm phù hợp với đặc 

điểm thị trường lao động tỉnh nhà; đặc biệt, việc làm cho đối tượng yếu thế, vùng 

sâu vùng xa; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao 

đáp ứng yêu cầu phát triển; giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao 

động; chuyển mạnh từ dạy nghề theo năng lực đào tạo sang dạy nghề theo yêu cầu 

của thị trường lao động, yêu cầu của đơn vị tuyển dụng lao động và nhu cầu đa dạng 

của xã hội.   

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức thực hiện phân luồng học sinh trong giáo 

dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục - đào; tham mưu các chính sách đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, 

trọng điểm của tỉnh để tạo ra một đội ngũ nhân lực chuyên môn giỏi, gắn bó với địa 

phương. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tham mưu các chính sách thu hút đầu tư, 

hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thông qua Chương trình 

đào tạo, các dự án hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở vật chất cho phát triển nhân lực, phát triển 

thị trường lao động. 

4. Sở Tài chính: Chủ trì tổng hợp, bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện 

các chương trình, dự án trong lĩnh vực lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách 

địa phương, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, báo 

Ninh Thuận và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về lao 

động, việc làm, giáo dục, đào tạo để toàn tỉnh tích cực tham gia công tác giáo dục, 

đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển thị trường lao 

động. 

6. Các sở, ban ngành cấp tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các hoạt 

động để thực hiện tốt công tác phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền 

vững và hội nhập. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Triển khai thực hiện tốt công tác phát triển thị trường lao động theo Kế 

hoạch số 1472/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 và Thông báo 

số 269/TB-VPCP ngày 30/8/2022 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch thu thập, lưu 

trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động hằng năm của tỉnh; 
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- Tổ chức thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động nhằm 

phục vụ công tác kết nối cung –cầu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn; 

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa cách thức tổ chức các hội nghị tư vấn việc làm, 

đào tạo nghề tại địa phương phù hợp với tình hình địa phương góp phần giải quyết 

việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động, học sinh, sinh viên chọn 

ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Giao Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh biết, chỉ đạo./. 

(Đính kèm Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 30/8/2022 của Văn phòng Chính 

phủ) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo); 

- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT và PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), VXNV; 

- Lưu: VT. NVT. 

            KT. CHỦ TỊCH 

             PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Long Biên 
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