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KẾ HOẠCH 
Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng 

 bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục 

tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021- 2025; kinh tế phục hồi sẽ thúc đẩy thị trường lao 

động Việt Nam phục hồi tiến tới đạt được các mục tiêu về lao động, việc làm, an 

sinh xã hội. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó kiểm 

soát ở một số địa bàn làm cho khả năng phục hồi và phát triển thị trường lao động 

vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở một số khu vực. Dự báo trong năm 2022 

dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn tiếp tục bị tác động ảnh hưởng 

đến tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động, thiếu hụt lao động tại các vùng 

kinh tế trọng điểm phía nam trong khi tại các tỉnh, thành phố dư cung lao động lại 

thiếu việc làm. 

UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác giải quyết 

việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 quay trở lại thị 

trường lao động và giải quyết việc làm tại chỗ trên địa bàn tỉnh, với những nội 

dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

- Từng bước phục hồi và phát triển thị trường lao động hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, hạn chế thấp nhất những tiêu cực từ dịch bệnh tới thị trường lao động; 

 - Phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại 

nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động; 

- Tạo môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp có nhu cầu lựa chọn và 

tuyển dụng nguồn lao động phù hợp với vị trí cần tuyển dụng để nâng cao năng 

lực và mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp; 

- Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng 

suất lao động, chất lượng việc làm. Phát triển thị trường lao động lành mạnh, ổn 

định, tạo ra nhiều việc làm; khuyến khích các hình thức tạo việc làm tại chỗ, đẩy 

mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước nước ngoài theo hợp 

đồng.  

 2. Mục tiêu cụ thể 

  - Tạo việc làm mới cho 16.000 lao động: 
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Trong đó: 

+ Hỗ trợ tạo việc làm cho 1.500 lao động thông qua các dự án vay vốn từ 

Quỹ Quốc gia về việc làm;  

+ Đưa 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;  

 + Tư vấn giới thiệu việc làm 1.000 lao động (thông qua Trung tâm dịch vụ 

việc làm của tỉnh); 

+ Các doanh nghiệp trong tỉnh thành lập mới và mở rộng quy mô sản xuất 

tạo nhiều chỗ làm mới: 5.500 lao động; 

+ Cung ứng và giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp tuyển dụng lao 

động các tỉnh ngoài: 7.850 lao động; 

- Tỷ lệ thất nghiệp dưới mức 3%; 

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 64 - 65%. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Hỗ trợ trực tiếp người lao động, tuyên truyền, định hướng thông tin thị 

trường lao động, hỗ trợ tham gia kết nối cung cầu lao động, có chính sách hỗ trợ 

trực tiếp cho người lao động các chi phí để mua nhu yếu phẩm, đi lại, chi trả tiền 

điện, tiền nước, nhà trọ, xét nghiệm Covid-19,… để người lao động nhanh chóng 

quay trở lại thị trường lao động.  

2. Hỗ trợ người sử dụng lao động phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh 

tạo việc làm cho người lao động. Tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành để giảm tối đa các chi phí đóng góp của doanh nghiệp trong năm 

2022-2023 về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai 

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chi phí công đoàn; quy định về thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi phù hợp với trạng thái “bình thường mới”; các chính sách 

hỗ trợ giảm chi phí tuyển dụng lao động (miễn phí chi phí tuyển dụng qua hệ 

thống Trung tâm Dịch vụ việc làm, khuyến khích doanh nghiệp giảm chi phí, hỗ 

trợ tham gia các phiên giao dịch việc làm,…); có chính sách giảm lãi suất, bổ 

sung nguồn vốn để hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động phục hồi và phát triển 

sản xuất, kinh doanh. 

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cung lao động kịp thời cho 

doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Các giải pháp tập trung vào đào tạo, 

bồi dưỡng theo yêu cầu của doanh nghiệp theo các cấp độ từ đào tạo phổ cập nghề 

đến đào tạo chất lượng cao, đào tạo đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0; Tập trung đào tạo trước mắt theo các nghề phục vụ phát triển các 

ngành kinh tế trọng yếu của tỉnh nhà. Đồng thời, cũng đưa ra giải pháp để chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp thích ứng với trạng thái “bình thường mới”. 

4. Hỗ trợ kết nối cung – cầu lao động. Các giải pháp tập trung vào việc hình 

thành hệ thống thu thập, chia sẻ thông tin về việc làm trống, người tìm việc để 

phục vụ kết nối, tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm; tổ chức thực 

hiện các gói hỗ trợ kết nối việc làm thành công để nâng cao hiệu quả, chất lượng 

tư vấn, giới thiệu việc làm; hiện đại hóa hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm; 
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phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và hạ tầng số của hoạt động kết nối cung – 

cầu lao động. 

5. Phát triển bền vững thị trường lao động. Xây dựng và phát triển, hiện đại 

các thể chế của thị trường lao động; hiện đại hóa quản trị thị trường lao động. Tập 

trung rà soát các quy định của pháp luật, hình thành được cơ sở dữ liệu quốc gia 

về lao động, việc làm có kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu về dân cư để phục vụ 

quản lý, thực hiện các chính sách về lao động việc làm chính xác, kịp thời; có 

phương án kịp thời để huy động, điều tiết các đối tượng sinh viên trường nghề, 

sinh viên, tham gia phục hồi sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, ngành 

nghề trọng yếu. 

6. Thực hiện tốt chính sách tín dụng thông qua Chương trình cho vay vốn 

từ Quỹ quốc gia về việc làm và từ các tổ chức tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người 

lao động được vay vốn để giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm theo 

quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ, Nghị 

định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ để đầu tư phát triển, mở 

rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định và thu hút thêm lao động vào làm 

việc. Nâng cao hiệu quả việc cho vay ủy thác qua các tổ chức tổ chức chính trị - 

xã hội qua Ngân hàng Chính sách xã hội và hiệu quả của các chương trình cho 

vay vốn.   

7. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND 

ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh “Quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân 

sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

trên địa bàn tỉnh, giai doạn 2021- 2025”.  

- Thu hút các doanh nghiệp có năng lực, uy tín đến tư vấn, tuyển chọn lao 

động tại địa phương đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Nội dung tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm 

- Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, trình độ kỹ năng nghề cho người lao 

động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với 

khả năng và nguyện vọng; 

- Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp 

với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc 

làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; 

- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển lao động, sử dụng và quản lý 

lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực; 

 - Giới thiệu kết nối việc làm cho người lao động với doanh nghiệp tuyển 

dụng lao động. 

 - Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, 

gồm: Tuyển lao động đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động; cung ứng lao 

động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; giới thiệu lao động cho doanh 
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nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng.  

 - Tư vấn thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật 

Việc làm; hỗ trợ cho lao động thất nghiệp chuyển đổi nghề, chuyển đổi vị trí việc 

làm để quay trở lại thị trường lao động. 

 - Mời các doanh nghiệp, các đơn vị và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

nhu cầu tuyển dụng lao động, tuyển sinh trực tiếp, cùng tham gia các buổi tư vấn 

để có cơ hội giao lưu giữa nhà tuyển dụng và người lao động qua đó giúp doanh 

nghiệp tuyển dụng nguồn nhân lực mới, chất lượng; giúp người lao động trong 

tỉnh có điều kiện cơ hội việc làm, học nghề để đáp ứng nhu cầu phát triển thị 

trường lao động hiện nay. 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:  

- Trong quý II/2022: Tổ chức 07 Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, địa 

điểm tổ chức tại UBND 07 huyện, thành phố (dự kiến tổ chức trong tháng 

4/2022). 

- Trong quý III/2022: Tổ chức 04 Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, địa 

điểm tổ chức tại UBND xã, phường, thị trấn nơi tập trung đông dân cư (dự kiến tổ 

chức trong tháng 9/2022). 

- Ngoài ra, đối với các địa bàn xa trung tâm để tạo điều kiện cho người lao 

động thuận tiện trong nắm bắt thông tin về việc làm và thị trường lao động. Giao 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm chủ 

động kết nối với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện và UBND 

các xã để tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động ở cơ sở. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh 

trong việc tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về giải 

quyết việc theo nội dung của Kế hoạch này; 

- Phối hợp với Sở Tài chính có giải pháp huy động nguồn vốn ủy thác từ 

ngân sách địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn 

cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần cùng nguồn 

vốn Trung ương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 

của Chính phủ; 

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm, các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ 

chức đào tạo nghề, giáo dục định hướng cho người lao động để tạo nguồn cung 

ứng lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Định kỳ quý, 6 tháng, 

năm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Tài chính 

 Nghiên cứu có giải pháp huy động nguồn vốn ủy thác từ ngân sác địa 

phương, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét cân đối, ưu tiên bố trí 
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nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để 

bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp 

phần cùng nguồn vốn Trung ương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 30/01/2022 của Chính phủ. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Ninh Thuận 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giải quyết việc làm bằng nhiều hình 

thức để tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến đông đảo nhân dân và người lao động 

trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, số lượng các chương trình phát thanh, 

truyền hình; xây dựng các chuyên mục, tin bài tôn vinh những tấm gương điển 

hình tiên tiến trong công tác giải quyết việc làm. 

4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

- Chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm; tổ chức 

cho vay và ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội cho vay đúng quy định, có 

hiệu quả; giải ngân kịp thời; thu hồi vốn đúng thời hạn các dự án cho vay giải 

quyết việc làm, cho vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, 

người chấp hành xong hình phạt tù,.. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên 

quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cho vay giải quyết việc làm 

trên địa bàn tỉnh. 

5. Đề nghị Tỉnh đoàn  

Thực hiện các nội dung theo Kế hoạch phối hợp số 308/KHPH-SLĐTBXH-

TĐTN ngày 28/01/2022 giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Tỉnh 

đoàn Thanh niên về tổ chức điểm tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện, thành phố 

năm 2022. 

6. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Thực hiện các nội dung theo Kế hoạch phối hợp số 314/KHPH-SLĐTBXH-

HPN ngày 28/01/2022 giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Hội Liên 

hiệp Phụ nữ về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ 

tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng năm 2022. 

7. Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận 

Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hoạt động theo Kế hoạch số 27-KH/DNT-

ATM ngày 23/8/2021 của Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận về Tổ chức 

Chương trình “ATM việc làm”. 
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8.  Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Thuận, Hội Doanh nhân trẻ 

Ninh Thuận, các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức tư 

vấn tuyển sinh phù hợp với tình hình dịch bệnh theo từng thời điểm. 

9. UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các phòng, ban, các Hội Đoàn thể và UBND xã, phường, thị trấn  

tổ chức tuyên truyền vận động người lao động có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc 

làm đến tham gia. Thống kê danh sách người lao động có nhu cầu học nghề, tìm 

việc làm gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp giao cho 

Trung tâm dịch vụ việc làm cung ứng cho các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo theo 

nhu cầu của người lao động. 

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả về 

UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu)./. 

 

 
Nơi nhận:                              
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);                                                                    
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Mục IV; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NVT                         

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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