
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày      tháng 8 năm 2022 
  
 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa 

 cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và thị trường lao động đến năm 2025” 

 

 

Căn cứ Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 23/02/2022 của 

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU 

ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về nâng cao chất 

lượng nguồn lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. 

Nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 13/02/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục nghề 

nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề 

“Gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và thị trường 

lao động đến năm 2025”, như sau:    

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Đánh giá quá trình thực hiện và kết quả đạt được về lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp giai đoạn 2016 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 

2025. 

2. Yêu cầu: 

- Phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng 

của thị trường lao động, của người dân, người sử dụng lao động, doanh nghiệp 

và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng 

nghề cho phát triển của địa phương trong giai đoạn 2022-2025; 

- Tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao 

động, việc làm bền vững và an sinh xã hội nhất là gắn kết các cơ sở GDNN với 

các doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân 

lực lao động qua đào tạo cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.  

II. Nội dung Hội thảo: 

1. Chủ đề:“Gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở đào tạo, doanh 

nghiệp và thị trường lao động đến năm 2025”. 

2. Nội dung thảo luận: 

- Các giải pháp để triển khai có hiệu quả các nội dung Chương trình hành 

động số 107-CTr/BCSĐ ngày 23/02/2022 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân 
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dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU; định hướng phát triển chiến 

lược giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

- Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà nước, cơ sở GDNN, doanh 

nghiệp (trong và ngoài tỉnh) và các trung tâm giới thiệu việc làm (trong và ngoài 

tỉnh), sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm nhằm hỗ trợ người học nghề tìm 

việc làm sau tốt nghiệp; chú trọng gắn kết chặt chẽ đào tạo với giải quyết việc 

làm trong và ngoài tỉnh, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

- Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tăng về quy 

mô, cơ cấu hợp lý, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các ngành 

kinh tế trọng điểm. Đặc biệt, là ngành năng lượng, du lịch, du lịch đẳng cấp cao, 

nông nghiệp công nghệ cao... 

- Về tập trung phát triển chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp và sàn 

giao dịch điện tử, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững tỉnh Ninh Thuận. 

3. Thành phần tham dự hội thảo: dự kiến khoảng 130 đại biểu:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh – Chủ trì  

- Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan:  

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, phòng chuyên môn (03 đại biểu). 

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và phòng chuyên môn: (05 đại 

biểu) 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng phát triển kinh tế (Edo): (02 đại 

biểu). 

+ Các Sở: Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ, Công thương, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, 

Khoa học và Công nghệ, Giao thông – Vận tải. (09 đại biểu). 

+ Ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh, Liên đoàn lao động 

tỉnh (2 đại biểu);  

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh 

Thuận (02 đại biểu). 

+ Ban Quản lý khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

(10 đại biểu do BQL Khu công nghiệp đề xuất).  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (02 đại biểu).  

- Các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động phối hợp, gắn kết với các cơ 

sở đào tạo gồm 60 doanh nghiệp giao đơn vị chủ quản mời:  

+ Sở Công thương đề xuất 15 doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực năng 

lượng, logistic;  

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mời 15 doanh nghiệp liên 

quan đến lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch;  
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+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất mời 15 doanh nghiệp 

liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, là nông nghiệp chất lượng cao;  

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 10 doanh nghiệp đào tạo 

và giải quyết việc làm trong và ngoài nước; 

+ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận đề xuất mời 05 doanh nghiệp hiện 

đang gắn kết trong quá trình đào tạo giữa trường – doanh nghiệp).  

- Đại diện lãnh đạo UBND và lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội các huyện, thành phố (14 đại biểu) 

- Đại diện lãnh đạo Phân hiệu Đại học Nông lâm tại Ninh Thuận (01 đại 

biểu).  

- Các Trường: Cao đẳng nghề Ninh Thuận, Trung cấp Y tế, Trung cấp 

Việt Thuận mỗi đơn vị mời 02 đại biểu, gồm: 01 đồng chí Lãnh đạo, 01 cán bộ 

phụ trách lĩnh vực hợp tác với doanh nghiệp (06 đại biểu). 

- Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố: Phan Rang, 

Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc (04 đại biểu). 

- Các cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Trung tâm 

GDNN đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng nghề Ninh 

Thuận; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Ninh Thuận; Trung tâm GDNN 

lái xe và sát hạch cơ giới Lộc Thọ (03 đại biểu). 

- Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh (01 đại biểu). 

- Đại diện lãnh đạo Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GiZ) và chuyên gia (03 

đại biểu). 

- Hiệp hội du lịch Ninh Thuận (01 đại biểu). 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Thuận (dự và đưa tin). 

4. Thời gian - Địa điểm:  

- Thời gian: dự kiến trong tháng 8/2022 (Thời gian cụ thể sẽ có Giấy mời 

sau). 

- Địa điểm: Resort Hoàn Mỹ (đường Yên Ninh, Phường Mỹ Bình, TP 

Phan Rang – Tháp Chàm). 

5. Chương trình Hội thảo: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc hội thảo; 

- Báo cáo tóm tắt, đánh giá thực trạng và tình hình công tác giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua (Đài phát thanh – Truyền hình 

tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trình chiếu Video 

clip); 
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- Tham luận, thảo luận, phát biểu của các Sở ngành, các chuyên gia, các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; 

- Đại biểu thảo luận; 

- Chủ trì Hội nghị kết luận. 

6. Phân công tham luận: các đơn vị được phân công tham luận gửi nội 

dung về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10/8/2022 

6.1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: “Đẩy mạnh công tác phát 

triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao”. 

6.2. Sở Công Thương: “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

năng lượng và năng lượng tái tạo của tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. 

6.3. Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch: “Tăng cường công tác liên kết đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch Ninh Thuận trong tình hình mới”. 

6.4. Phân hiệu Trường đại học Nông lâm TP. HCM tại Ninh Thuận: 

“Định hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng trong tình hình mới”. 

6.5. Hiệp hội Doanh nghiệp: “Vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp với 

vấn đề khuyến khích các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng, sử dụng lao 

động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh”. 

6.6. Ban Quản lý khu công nghiệp: “Dự báo về các nhà đầu tư, các 

doanh nghiệp và nguồn nhân lực cho các KCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian 

tới”. 

6.7. Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận: “Đào tạo gắn kết doanh 

nghiệp tại trường Cao đẳng nghề - cơ hội và thách thức”. 

6.8. Đại diện tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ): “Gắn kết 

giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong đào tạo; chuyển đổi số đối với 

giáo dục nghề nghiệp”. 

6.9. Đại diện 05 doanh nghiệp tham luận: Do đơn vị chủ quản đề xuất 

bao gồm: Sở Công thương, Sở NNPT&NT, Sở VH,TT&DL, Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

6.10. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: “Giải pháp đẩy mạnh 

công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian tới”.  

7. Kinh phí thực hiện: 

Nguồn kinh phí Truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp đã giao cho Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 

15/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2022. 
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8. Tổ chức thực hiện: 

8.1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội 

dung, và các điều kiện khác có liên quan tổ chức Hội thảo; báo cáo, xin ý kiến 

của lãnh đạo UBND tỉnh về thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo. 

- Xây dựng Kế hoạch, Chương trình Hội thảo; 

- Chuẩn bị nội dung Hội thảo: Dự thảo báo cáo đề dẫn đánh giá kết quả 

phối hợp 05 năm và đề xuất giải pháp triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai 

đoạn 2022-2025 (chiếu Clip); Hướng dẫn các cơ sở GDNN, doanh nghiệp, đơn 

vị báo cáo tham luận tại Hội thảo; Tham mưu Ủy ban nhân tỉnh giấy mời đại 

biểu tham dự Hội thảo; In ấn tài liệu, cấp phát văn phòng phẩm tài liệu phục vụ 

đại biểu... 

- Làm công tác tổ chức Hội thảo; 

- Thanh quyết toán chi phí phục vụ Hội thảo theo quy định. 

8.2. Các Sở, ban ngành, đơn vị  và các doanh nghiệp liên quan. 

- Giao các Sở, ban ngành được phân công đề xuất danh sách doanh nghiệp 

tham gia theo lĩnh vực quản lý tham luận tại Hội thảo, gửi danh sách doanh 

nghiệp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10/8/2022.  

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp 

trong thời gian qua; những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; 

phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến để phát biểu, trao đổi, 

thảo luận tại Hội thảo. 

8.3. Đài phát thanh - truyền hình tỉnh: 

Phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện phóng sự 

tóm tắt, đánh giá thực trạng và tình hình công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian vừa qua để trình chiếu tại Hội thảo. 

 Trên đây là một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Hội thảo, đề 

nghị các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và PCT (Đ/c Biên); 

- Như thành phần tham dự; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu VT, VXNV. NVt. 
  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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