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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

3328/UBND-XD1 ngày 09/6/2016 “V/v báo cáo sơ kết 5 năm về thực hiện Quy 

hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020”, kèm theo Công văn số 

4338/BKHĐT-CLPT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo 

cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1743/KHĐT-VX ngày 21/6/2016 gửi 

các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đề nghị báo cáo tình 

hình triển khai thực hiện theo nội dung và đề cương hướng dẫn của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được báo cáo của 23 đơn vị, 

trong đó: 17 đơn vị (gồm: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Công 

Thương; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở 

Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; 

Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính; Ban quản lý Khu kinh tế; Tỉnh đoàn; Liên đoàn Lao 

động Tỉnh; Hội Văn học và Nghệ thuật; Liên minh HTX và DNNQD; Trường 

Giao thông cơ điện; Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ), và 06/14 địa 

phương (gồm: Hạ Long; Cẩm Phả; Quảng Yên; Đông Triều; Hoành Bồ; Hải Hà). 

 Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể như sau: 

I. Kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2011-2015) việc thực hiện các nhiệm 

vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương. 

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Quyết định 579/QĐ-TTg ngày 

19/4/2011 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 

2011-2020 và Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 

2011-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lựa chọn tư vấn nước ngoài (Tập 

đoàn BCG, Hoa Kỳ) lập Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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1. Những mặt đạt được 

- Do có các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về trình tự lập quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và Quy haọch phát triển nhân lực nói 

riêng nên công tác xây dựng và tổ chức triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực 

tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tương đối thuận lợi và 

được cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch, các dự án phục vụ nhu cầu phát triển 

nhân lực của tỉnh (như: Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát 

triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 - 

gọi tắt là Đề án 293; Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 2099/QĐ-UBND ngày 23/7/2015; Quy hoạch phát triển mạng lưới giáo 

dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Dự 

án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Hạ Long...); đồng thời, tỉnh 

cũng đã xây dựng về một số cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy xã hội 

hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 

thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, thành lập Trường Đại học 

đa ngành (Đại học Hạ Long) và đầu tư hệ thống các trường dạy nghề (Trường 

Cao đẳng Nghề Việt Hàn; Trường Cao đẳng nghề Giao thông cơ điện; Trung 

tâm dạy nghề thị xã Đông Triều; Trung tâm dạy nghề huyện Vân Đồn...) để 

phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh; thực hiện chính sách sử dụng, đãi 

ngộ thu hút nhân lực về công tác tại Trường Đai học Hạ Long; chính sách đãi 

ngộ giáo viên và học sinh Trường chuyên Hạ Long... 

- Hoàn thiện việc bộ máy quản lý phát triển nhân lực: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng phát triển nhân 

lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020 (tại Quyết định số 620/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2013). Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ 

tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đào tạo phát triển nhân lực 

đáp ứng nhu cầu của địa phương; thực hiện việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn 

các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, các cơ sở đào 

tạo trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân 

lực Tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng kế hoạch đào tạo 5 

năm và hàng năm của địa phương, đơn vị theo đúng định hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ về nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh cho từng năm 

và đến năm 2020. 

- Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục nghề 

nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được xây 

dựng trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo, dạy nghề chung trong 

cả nước. Tỉnh đã bố trí quỹ đất để xây dựng, mở rộng các cơ sở đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu về quy mô đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. 

- Trên cơ sở Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030, hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tham 
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mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các ngành và địa phương triển khai lồng 

ghép đưa các nội dung trọng tâm, các giải pháp, định hướng, các mục tiêu, chỉ 

tiêu cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đào tạo nghề và các chỉ tiêu 

về y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao... vào nghị quyết, chương trình, kế 

hoạch 5 năm, hàng năm để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhằm phát triển toàn diện 

nguồn nhân lực của địa phương, phấn đầu đến năm 2020 đạt tỷ lệ lao động qua 

đào tạo của tỉnh là 89% theo đúng tỷ lệ của Vùng Đồng bằng Sông Hồng (theo 

Quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Ngoài ra, tỉnh đã chủ 

động bố trí nguồn vốn đối ứng các các nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu 

quốc gia, nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn xổ số kiến thiết, vốn vay ưu đãi 

và các nguồn vốn khác (thông qua các dự án đầu tư theo hình thức công tư PPP 

và vốn ngoài ngân sách) để đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, cơ sở 

dạy nghề, hỗ trợ đào tạo nghề, nhằm tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo, tỉ lệ lao 

động có việc làm, sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động qua đào tạo. Kết quả 

cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh cũng 

được nâng cao, tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng hàng năm; tầm vóc, thể lực người 

lao động được cải thiện, trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động từng 

bước đáp ứng được nhu cầu xã hội và thị trường lao động theo đúng định hướng, 

mục tiêu trong Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

- Công tác dự báo cung cầu nhân lực và dự báo nhu cầu nhân lực qua đào 

tạo còn hạn chế, chưa chính xác; việc định hướng, đề xuất danh mục ngành nghề 

ưu tiên đào tạo và lĩnh vực cần thu hút người có trình độ cao chưa theo sát nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về lao động qua đào tạo mặc dù được 

xây dựng bằng nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ nhưng vẫn còn bất cập, hạn 

chế, do đó có công tác tổng hợp đào tạo nhân lực từ xã hội tại 03 khu vực kinh tế 

còn gặp khó khăn. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề được quan 

tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ và chưa theo kịp tiến bộ công nghệ tại các 

doanh nghiệp dẫn đến tỷ lệ lao động học nghề sau khi ra trường có việc làm vẫn 

còn thấp hoặc chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng. Cơ 

sở vật chất các ngành y tế, văn hóa, thể dục, thể thao bị xuống cấp, trang thiết bị 

còn lạc hậu. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Năng lực dự báo cung cầu lao động và nhu cầu lao động qua đào tạo của 

các ngành chuyên môn và địa phương còn hạn chế; nguồn kinh phí từ ngân sách 

Trung ương hỗ trợ cho việc thực hiện điều tra để xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu, thông tin về lao động qua đào tạo trong giai đoạn 2011-2015 vừa qua còn 

thấp, một số nhiệm vụ dự báo cung cầu lao động và nhu cầu lao động sử dụng 
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nguồn vốn Trung ương hỗ trợ trong giai đoạn 2016-2020 đã không còn được 

triển khai. 

- Mặc dù trong thời gian qua, Tỉnh đã dành nguồn lực đầu tư tương đối lớn 

(khoảng trên 13.000 tỷ đồng) để đầu tư cơ sở vật chất lĩnh vực Giáo dục và Đào 

tạo. Tuy nhiên, do nguồn lực còn nhiều hạn chế dẫn đến việc đầu tư cơ sở vật chất 

chưa đồng bộ, nhất là trong các cơ sở đào tạo nghề; mặt khác công tác đào tạo nghề 

trong các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do việc 

tuyển sinh đầu vào không đạt kế hoạch đề ra. 

4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

- Tiếp tục thu hút đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa và huy động các 

nguồn vốn ngoài ngân sách (theo hình thức đối tác công tư PPP và ngoài ngân 

sách) để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở dạy nghề, các 

cơ sở y tế, văn hóa, thể thao và du lịch một cách đồng bộ từ cơ sở vật chất đến 

trang thiết bị thực hành theo hướng gắn với nhu cầu của xã hội. 

- Tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp trong thu thập thông tin 

làm cơ sở dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo của tỉnh trong giao đoạn tới.  

II. Tổng quan về tình hình triển khai xây dựng, phê duyệt và tổ chức 

thực hiện Quy hoạch  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

công tác lập quy hoạch phát triển nhân lực thời kỳ 2011- 2020, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Tỉnh được thuê tư vấn nước ngoài 

lập các quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh, trong đó có Quy hoạch phát triển nhân 

lực bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (tại 

Văn bản số 2205/TTg-ĐP ngày 29/11/2011). Để triển khai lập Quy hoạch, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã thành lập Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai 

đoạn 2013-2020 (tại Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 04/3/2013) để lãnh đạo, 

chỉ đạo tổ chức triển khai lập Quy hoạch phát triển nhân lực. Trên cơ sở đó, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lựa chọn thuê đơn vị tư 

vấn nước ngoài (Tập đoàn BCG) xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh 

Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và tổ chức hội nghị triển 

khai đến các sở, ban ngành đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo 

nghề trên địa bàn để thực hiện. Quy hoạch đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua và phê duyệt tại Quyết định số 2704/QĐ-

UBND ngày 17/11/2014. 

Tỉnh Ủy đã có Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

 Căn cứ vào Quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo 

cụ thể hóa Quy hoạch thành các đề án, kế hoạch như: Đề án đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2020, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐ-

UBND ngày 30/01/2015 - gọi tắt là Đề án 293; Quy hoạch phát triển ngành Giáo 
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dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 23/7/2015; Quy hoạch phát 

triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Hạ Long... 

1. Những thuận lợi 

- Quan điểm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 

cao được Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem đây 

là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh và được xác định là một trong 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015.  

- Hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực được tổ 

chức và  kiện toàn từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cùng với sự 

phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền; nhận thức 

của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội được nâng lên. 

- Một số cán bộ, công chức và người lao động có ý thức chủ động tham gia 

các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đã góp 

phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỉ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn hàng năm. 

- Hoạt động thí điểm các mô hình dạy nghề gắn với việc làm đã có hiệu 

quả và đang được nhân rộng (một số mô hình đào tạo nghề nông nghiệp tại các 

Trung tâm hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh). Các 

doanh nghiệp, tổ hợp tác có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, thúc đẩy phát 

triển dạy nghề, đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới. 

2. Những khó khăn, thách thức 

- Mặc dù tỉnh đã có những kết quả khả quan về phát triển giáo dục và đào 

tạo, nhưng một số đối tượng người nghèo ở nông thôn vùng sâu, vùng xa vẫn 

còn hạn chế trong việc tiếp cận với các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ 

thuật và tiếp cận việc làm. Nguồn nhân lực tuy dồi dào về số lượng, nhưng tỷ lệ 

qua đào tạo còn thấp, năm 2015 là 62%, trong đó đào tạo nghề 49,5%.  

 - Chất lượng nguồn nhân lực, ngành nghề đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu 

lao động và phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; còn nhiều lao động chưa qua 

đào tạo, lao động có trình độ chuyên môn cao, công nhân lành nghề chưa nhiều, 

cơ cấu lao động chưa hợp lý; trình độ ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong công nghiệp, 

tính năng động xã hội, trình độ hiểu biết pháp luật và thể lực còn hạn chế. Ngoài 

ra nhân lực của tỉnh làm việc trong khu vực nông nghiệp vẫn còn cao (khoảng 

31%), trong khi quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá có xu 

hướng diễn ra nhanh khả năng không đáp ứng được yêu cầu trong những năm 

tới và giai đoạn đến năm 2030.  

- Công tác xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục 

thể thao còn hạn chế. Các cơ sở y tế huyện, xã tuy phát triển đều khắp nhưng 
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việc đầu tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế thiếu đồng bộ, trang thiết bị chưa hiện đại 

nhất là tuyến cơ sở; đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ có trình độ sau đại học còn thấp; 

phong trào thể dục, thể thao quần chúng có bước phát triển nhưng chưa đều khắp, 

cơ sở vật chất phục vụ tập luyện còn thiếu ảnh hưởng đến phát triển thể lực và 

tuổi thọ con người. 

- Tổ chức bộ máy các cơ sở dạy nghề đã được củng cố nhưng số lượng 

biên chế giáo viên cơ hữu có tay nghề vẫn còn thiếu so với yêu cầu công việc, 

nên việc tổ chức các lớp học chưa đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, các chương trình 

giáo trình chưa thường xuyên được chỉnh sửa, bổ sung nên chưa đáp ứng nhu 

cầu của xã hội. 

3. Nguyên nhân của những khó khăn, thách thức 

- Tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cấp ủy, chính quyền và Đoàn 

thể chính trị - xã hội chưa vào cuộc một cách quyết liệt, chưa có phối hợp chặt 

chẽ trong việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch đã đề ra; người 

đứng đầu chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong trực tiếp chỉ 

đạo, điều hành, triển khai công tác phát triển nhân lực. Chưa nhìn nhận và quan 

tâm chỉ đạo đúng mức về phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng; việc tham gia ý kiến vào các cơ chế, 

chính sách liên quan đến phát triển nhân lực, chưa có trách nhiệm cao (thể hiện 

trong các ý kiến tham gia của các cơ quan, địa phương gửi cơ quan được giao 

chủ trì tổng hợp). 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng cơ sở đào tạo, y 

tế, giáo dục còn hạn chế, trong khi việc huy động các nguồn lực xã hội hoá đầu 

tư các lĩnh vực văn hoá xã hội nói chung tại các địa bàn khó khăn còn thấp. 

- Công tác giải quyết việc làm, thu nhập và đời sống của người dân nông 

thôn, nhất là người nghèo còn gặp nhiều khó khăn. 

III.Tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Quy hoạch phát 

triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: 

1. Những mặt đạt được 

- Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ nhân lực tỉnh Quảng Ninh có quy mô, cơ 

cấu, chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội 

nhập và phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm cụ thể hoá các 

mục tiêu đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 

tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hệ thống nhân lực 

phát triển đầy đủ toàn diện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với 

07 tầm nhìn mục tiêu: (1) Tỉnh Quảng Ninh sẽ là một điểm đến cho sinh viên 

giỏi và những người lao động tay nghề cao từ trong và ngoài nước; (2) Khả năng 

tuyển dụng chuyên nghiệp và công tác tuyển dụng dựa vào năng lực lao động; 

(3) Nâng cao nhận thức, chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp học, trong đó 

quan tâm phát triển đào tạo nghề, làm tăng khả năng tuyển dụng và nhu cầu đối 

với các học viên tốt nghiệp hệ nghề; (4) Giải quyết những hạn chế và từng bước 

đào tạo nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, giảm tỷ lệ 
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thất nghiệp và tăng năng suất lao động của lực lượng lao động; (5) Đẩy mạnh 

tính năng động trong xã hội và khuyến khích quá trình học tập suốt đời của 

người dân; (6) Tạo ra một đội ngũ lao động có tay nghề và chất lượng cao để thu 

hút các nhà đầu tư; (7) Nâng cao năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh và 

hiệu quả, dẫn đến những kết quả khả quan cho cả người sử dụng lao động cũng 

như mức lương tốt hơn cho người lao động. 

Kết quả đạt được: Đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian qua từng bước được trang bị những kiến thức về chuyên 

môn, nghiệp vụ, văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tác 

phong công nghiệp đáp ứng cơ bản trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các 

kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng lên, 

tỷ lệ qua đào tạo của tỉnh năm 2015 đạt 62%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 

49,5% (ước tính đến tháng 6/2016, tỷ lệ qua đào tạo của Tỉnh đạt 66%). Các hoạt 

động rèn luyện thể thao thường xuyên trong nhân dân được tăng cường và ngày 

càng mở rộng, người dân có ý thức cao trong việc rèn luyện thể dục thể thao đã 

góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc cho người lao động. 

- Chỉ tiêu: Đến năm 2020, phát triển quy mô nhân lực tỉnh lên mức 856.000 

lao động. Lực lượng lao động (LLLĐ) trong ngành dịch vụ tăng lên từ mức 34% 

tổng LLLĐ của năm 2013 lên mức 43% năm 2020. LLLĐ trong ngành nông, lâm, 

ngư nghiệp giảm từ 36% năm 2013 xuống 22% năm 2020. LLLĐ trong ngành 

công nghiệp - xây dựng tăng từ 30% năm 2013 lên 35% năm 2020.  

Kết quả đạt được: Tính đến tháng 12/2015, tổng số lực lượng lao động 

trên địa bàn Tỉnh là 723.200 người, trong đó lao động có việc làm là 715.200 

người. Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh có nhiều chuyển biến rõ rệt trên 

nhiều lĩnh vực, phát triển tương đối đồng bộ trên cả 3 yếu tố cơ bản là sức khỏe 

thể lực, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức, lối sống. Mặt bằng dân trí, trình độ 

năng lực của người lao động và nhân lực có tay nghề từng bước nâng lên về số 

lượng và chất lượng, thúc đẩy thị trường lao động góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội địa phương. Tỷ trọng lao động các khu vực có sự chuyển biến tích cực: 

Khu vực I là 35,02%; Khu vực II là 31,01%; Khu vực III là 33,97%. 

 2. Những tồn tại, hạn chế 

- Việc đào tạo nghề còn mất cân đối, chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng  hệ 

ngắn hạn, sơ cấp (trong năm 2015 đào tạo 25.938 người trên tổng số 30.084 

người được đào tạo, bồi dưỡng nghề, chiếm 86,37%); đào tạo hệ trung cấp nghề, 

cao đẳng, đại học trở lên còn ít (trong năm 2015 là 4.101 người, chiếm 13,63% 

tổng số); chất lượng đào tạo nghề chưa cao, việc đào tạo nghề vẫn còn chủ yếu 

trên lý thuyết, chưa đủ thiết bị để học thực hành nên người lao động khó tìm 

việc làm sau đào tạo. 

- Đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng tuy đạt chỉ 

tiêu về số lượng nhưng thực chất người học chỉ đạt mức phổ cập nghề, chưa 

chuyên sâu về kỹ năng thực hành; lao động đào tạo trình độ cao đẳng nghề, 

trung cấp nghề rất thấp so với tổng số người học nghề; ngành nghề đào tạo cho 
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lao động có tay nghề cao vẫn còn hạn chế. Chất lượng đào tạo nghề có nâng lên, 

nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Đội 

ngũ giáo viên dạy nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật trong sản xuất của người dân. 

- Đội ngũ cán bộ y tế luôn được quan tâm nâng cao chất lượng nhưng vẫn 

chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và yêu cầu điều trị của người dân ngày 

càng cao, nhất là tuyến cơ sở, vẫn còn một số trường hợp phải chuyển tuyến trung 

ương để điều trị. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng chỉ tập trung ở những nơi 

đông dân cư như thành phố, thị trấn; đối tượng tham gia đa số là người lớn tuổi, lực 

lượng thanh niên rất ít, điều này ảnh hưởng lớn đến chiều cao và thể lực của người 

lao động, ngoài ra sự thích nghi của người lao động với môi trường làm việc khắc 

nghiệt, áp lực công việc cao vẫn còn hạn chế. Mặt khác, chất lượng đội ngũ giáo 

viên, giảng viên, y bác sỹ trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế về trình độ chuyên 

môn. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

- Công tác dự báo nhu cầu nhân lực chưa được thực hiện tốt, định hướng 

về cơ cấu, ngành nghề cần đào tạo, nhất là đào tạo nhân lực có tay nghề cao ở 

các lĩnh vực như kỹ thuật cao trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp chưa chú trọng đến dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực 

của địa phương, doanh nghiệp, chỉ quan tâm tuyển sinh đầu vào chưa quan tâm 

đến đầu ra người lao động nên chưa có định hướng đào tạo phù hợp; chưa chủ 

động phối hợp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng lao động. 

Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dạy nghề còn hạn chế; doanh 

nghiệp chỉ đào tạo lại theo nhu cầu và chưa đặt hàng đào tạo lao động cho các cơ 

sở dạy nghề. 

- Kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở Giáo 

dục - đào tạo và dạy nghề tương ứng các trang thiết bị công nghệ tại các doanh 

nghiệp còn hạn chế, do đó doanh nghiệp phải đào tạo, bồi dưỡng lại cho người 

lao động khi vào làm việc. Các cơ sở y tế, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian đã được tỉnh quan tâm dành nguồn lực đầu tư, tuy nhiên do 

nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế nên chưa được đầu tư đồng bộ, 

thiếu trang thiết bị hiện đại.  

- Chưa có chính sách thu hút nhân tài đủ mạnh để có thể tuyển dụng được 

các giáo viên, giảng viên, y bác sỹ có trình độ, tay nghề cao về công tác tại các 

cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế trên địa bàn tỉnh. 

4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

- Các cơ sở đào tạo nghiên cứu đổi mới phương thức đào tạo, mở ngành 

đào tạo mới gắn với nhu cầu xã hội và nhu cầu sử dụng lao động của doanh 

nghiệp, của địa phương theo các ngành nghề được xác định trong Quy hoạch và 

phù hợp với nhu cầu thực tiễn trên địa bàn; thực hiện việc kết nối đào tạo nghề 

với nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu 
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công nghiệp, tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu lao động qua 

đào tạo nghề để đào tạo nghề cho người lao động nhằm góp phần giải quyết việc 

làm sau đào tạo. 

- Phối hợp huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phù hợp với tiến bộ công nghệ của các doanh nghiệp nhằm góp phần tăng chất 

lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo. 

- Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, triển khai các biện 

pháp khống chế không để dịch lớn xảy ra; nâng cao chất lượng khám và điều trị 

bệnh cho nhân dân nhất là tuyến y tế ở cơ sở. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ, công chức ngành y tế nhất là tuyến cơ sở. Hoàn thiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị để phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân tại các địa phương. 

- Tăng cường công tác rèn luyện thể dục thể thao cho người lao động, tổ 

chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho 

người lao động sau thời gian làm việc căng thẳng, mệt mỏi; hàng năm, có chế độ 

nghỉ nghép, nghỉ dưỡng sức hợp lý cho người lao động, tạo điều kiện tiền đề cho 

sự phát triển của người lao động cả về mặt thể chất và tinh thần. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo có uy 

tín trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo. 

V. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

1. Những mặt đạt được 

1.1 Nhóm giải pháp 1: Cải thiện chất lượng và năng lực của đội ngũ cán 
bộ quản lý, giảng dạy trong hệ thống giáo dục đào tạo. 

- Thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao nhận thực về vai trò của nguồn 

nhân lực đối với phát triển bền vững; tăng cường QLNN về nguồn nhân lực của 

đơn vị, địa phương. UBND Tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương rà 

soát, tinh giản bộ máy, biên chế theo Đề án 25 báo cáo Tỉnh ủy phê duyệt để 

đánh giá toàn diện về chất lượng nhân lực hiện có đề xuất đào tạo bồi dưỡng, 

phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020.  

- Nhằm thực hiện các mục tiêu trong bản Quy hoạch phát triển nhân lực, 

các Sở, ban, ngành đã triển khai các kế hoạch nhằm nâng cao, đổi mới công tác 

phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh, cụ thể:   

+ Đổi mới công tác dạy nghề: UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

237/KH-UBND ngày 16/01/2015 thực hiện Chương trình hành động số 28-

CTr/TU ngày 25/9/2014 của BTV Tỉnh ủy “V/v thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW 

ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong 

Kế hoạch của UBND Tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế 

hoạch số 522/KH-LĐTBXH ngày 25/3/2015 để cụ thể hóa và triển khai thực 

hiện các nội dung Kế hoạch, trong đó đã đề ra mục tiêu: Tạo chuyển biến căn 

bản, mạnh mẽ về chất lượng trong công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao. 
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Xây dựng nguồn nhân lực nghề nghiệp có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế; gắn đào tạo nguồn nhân lực có 

tay nghề cao với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy quá trình 

CNH - HĐH; trong đó, tập trung nguồn nhân lực cho những ngành, lĩnh vực 

kinh tế có tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh, có vai trò quyết định, tạo bước 

đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm tới 

lĩnh vực dịch vụ du lịch, phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp 

giải trí. UBND Tỉnh đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối 

hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng “Chính sách hỗ trợ cho các đối 

tượng học nghề trong danh mục các nghề khuyến khích đào tạo của Tỉnh, giai 

đoạn 2016 - 2020” (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 22 

- Khóa XII);  

+ Đổi mới công tác giáo dục: UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo 

triển khai lập Quy hoạch “Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

tại Nghị quyết số 217/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 và được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2099/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015) và dự án Ứng 

dụng công nghệ tiên tiến trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2014 - 2018 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo các cấp trên địa bàn Tỉnh, qua đó 

góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho 

UBND tỉnh các biện pháp đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, 

bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các 

cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng, phát huy vai trò của các cơ 

quan quản lý giáo dục, đào tạo của địa phương tham gia quyết định về quản lý 

nhân sự, tài chính cùng với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tiếp tục 

đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo 

hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, sử dụng kết quả 

của các kênh đánh giá chất lượng khác; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. 

Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, 

học tập suốt đời: Đã thực hiện xây dựng quy hoạch giáo dục trong đó gắn với 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh và Quy hoạch 

phát triển nhân lực Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy 

mạnh phân luồng sau THCS, định hướng nghề nghiệp ở THPT, chú trọng phát 

triển hệ thống giáo dục mở nhằm tạo điều kiện cho mọi người học tập liên tục, 

học tập suốt đời; thực hiện phân cấp chuyển giao các trung tâm HN&GDTX cấp 

huyện, các trường dân tộc nội trú cấp huyện cho UBND cấp huyện quản lý để 

tăng cường nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu địa phương. 

- Tỉnh luôn chú trọng công tác tuyển dụng CB,CC,VC, đặc biệt tập trung 

thu hút những người có tài năng về làm việc tại Tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác tuyển dụng giáo viên và đã ban hành các văn bản để triển khai thực 

hiện: Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường 

Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 (Quyết định số  3427/2014/QĐ-UBND 
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ngày 31/12/2014); đến nay đã thu hút được tiến sỹ các chuyên ngành tiếng 

Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, nuôi trồng thủy sản, khoa học máy tính, quản lý 

văn hóa;  

1.2 Nhóm giải pháp 2: Phát triển hệ thống đào tạo, tăng cường chất 
lượng chương trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị với sự tham gia đóng góp của 

các ngành, doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo. 

- Đã thành lập Trường Đại học Hạ Long - là Trường Đại học đa ngành 

thuộc Tỉnh (Thủ tướng Chỉnh phủ đã ban hành Quyết định số 1869/QĐ-TTg 

ngày 13/10/2014) và thực hiện tuyển sinh bậc đại học trong năm học 2015 - 

2016 với 05 chuyên ngành (tuyển sinh được trên 350 sinh viên theo học các 

chuyên ngành hệ Đại học). Việc thành lập trường Đại học Hạ Long là sự kiện 

quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh, đánh dấu sự phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và giáo dục đào tạo nói riêng của Tỉnh, khẳng định sự quyết tâm của Tỉnh 

thực hiện đột phá trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hạ Long (giai đoạn 1) với tổng mức đầu 

tư 480 tỷ đồng. 

 - Ngoài ra, UBND tỉnh đã bố trí nguồn vốn đầu tư một số cơ sở đào tạo 

nghề trên địa bàn tỉnh: Đối ứng thực hiện đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng 

Nghề Việt Hàn tại Quảng Ninh (với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 166.076 

triệu đồng; Nguồn vốn: Vốn ODA Hàn Quốc là 5,4 triệu USD - tương ứng bằng 

112.207 triệu đồng, ngân sách tỉnh đã đối ứng là 53.864 triệu đồng). Đến nay về 

cơ bản giai đoạn 1 đã hoàn thành, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 

8/2016 để tổ chức tuyển sinh trong tháng 9/2016; Bố trí nguồn vốn triển khai 

thực hiện đầu tư Trường Cao đẳng nghề Giao thông cơ điện Quảng Ninh (dự án 

có tổng mức đầu tư 70.640 triệu đồng, kế hoạch 2016, dự án được bố trí 10.000 

triệu đồng). 

- Trong thời gian qua, ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, 

Tỉnh đã chủ động thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách từ các doanh nghiệp trong 

việc phát triển hệ thống cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, như: Thành lập và đầu tư 

xây dựng phân hiệu Trường Cao đẳng nghề Vinacomin tại thành phố Móng Cái; 

Mời gọi tập đoàn Him Lam hỗ trợ đầu tư Trường PTDT Nội trú Tiên Yên; mời 

gọi tập đoàn KinderWorld (Singapore) đầu tư Trường Mẫu giáo Quốc tế (KIK) 

và trường Quốc tế Singapore (SIS) tại thành phố Hạ Long… 

- Đã thành lập vườn ươm tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh tại phường Tuần 

Châu, thành phố Hạ Long. Vườn ươm tài năng trẻ Quảng Ninh hàng năm sẽ tổ 

chức mời Giáo sư Ngô Bảo Châu đến giao lưu và trò chuyện với các học sinh 

giỏi của Tỉnh, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả tài năng 

của tỉnh. 

1.3 Nhóm giải pháp 3: Tăng cường sự quan tâm của xã hội đối với công 

tác đào tạo nghề; cung cấp dịch vụ tư vấn, định hướng nghề nghiệp thông qua 

các cơ chế tạo điều kiện, các hoạt động và chiến dịch quảng bá. 
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- Tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục 

nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 (tại 

Quyết định số 344/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016), trong đó quy định việc 

việc hỗ trợ cho các học viên học nghề thuộc hệ trung cấp, cao đẳng nhằm 

khuyến khích đối tượng học nghề trên địa bàn tỉnh (bao gồm 07 nghề khuyến 

khích đào tạo: Kỹ thuật chế biến món ăn; hướng dẫn du lịch; nghiệp vụ lưu trú; 

quản trị khách sạn; phòng và chữa bệnh thủy sản; quản trị khu Resort;  

điều khiển tàu biển (đánh bắt thủy sản xa bờ)). 

- UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh quan tâm 

trang bị kiến thức về đào tạo nghề, triển vọng nghề nghiệp cho các giảng viên và 

tư vấn viên để cung cấp thông tin, định hướng nghề nghiệp cho học viên và 

người lao động trong việc lựa chọn công việc, chương trình học phù hợp kỹ 

năng và nhu cầu của doanh nghiệp.Tổ chức triển khai các chương trình tư vấn 

mùa thi và định hướng nghề nghiệp cho các học sinh Trung học cơ sở, Trung 

học phổ thông trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở, 

định hướng nghề nghiệp ở THPT, chú trọng phát triển hệ thống giáo dục mở 

nhằm tạo điều kiện cho mọi người học tập liên tục, học tập suốt đời với mục 

đích thay đổi quan niệm của xã hội về dạy nghề, học nghề và xây dựng mối 

quan tâm đến việc đào tạo nghề. 

- Đã tổ chức các đợt tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho trên 3.000 người 

dân về dạy nghề, việc làm cho lao động nông thôn. Giao Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội chủ động phối hợp cung cấp thông tin về lĩnh vực dạy nghề, việc 

làm cho các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh để tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin và truyền thông, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành 

và người dân. 

1.4 Nhóm giải pháp 4: Nâng cao kỹ năng, hiệu quả và năng suất lao động 
thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên tại doanh nghiệp và áp 
dụng phương pháp quản lý hiệu suất lao động. 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với hiệp hội doanh 

nghiệp và Liên minh HTX và DNNQD tổ chức các lớp tập huấn về tư vấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ quản lý của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, đồng thời cam kết và khuyến khích các ngành, doanh nghiệp cùng đầu tư 

phát triển nhân lực thông qua đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên tại các cơ sở làm 

việc cho người lao động, đồng thời triển khai các phương pháp quản lý hiệu suất 

lao động của các doanh nghiệp. 

- Tỉnh dành nguồn kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ đào tạo cho các doanh 

nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư (hỗ trợ 

112 triệu đồng đào tạo nghề cho Công ty May Quảng Ninh tại Khu công nghiệp 

Việt Hưng, thành phố Hạ Long). 

1.5. Nhóm giải pháp 5: Phát triển hạ tầng hỗ trợ và nâng cao khả năng 

tiếp cận thu hút lao động lành nghề và trình độ cao từ bên ngoài tỉnh. 
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- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2003/KH-UBND ngày 

13/7/2015 về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hạ Long đến năm 

2020 và Kế hoạch số 1176/KH-UBND ngày 04/5/2015 về phát triển nhà ở công 

nhân và khu đô thị phụ trợ Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, trong đó giao Sở 

Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan triển 

khai thực hiện theo các nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 

4476/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh. 

- Đã quan tâm danh nguồn ngân sách để triển đầu tư các Trung tâm dịch 

vụ việc làm tại thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả và 

thành phố Móng Cái nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để dự 

báo cung cầu nhân lực trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu 

việc làm; hiện nay Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã xây dựng trang thông tin 

điện tử trực tuyến nhằm cung cấp các thông tin về cơ hội việc làm trên địa bàn 

tỉnh (http://vlquangninh.vieclamvietnam.gov.vn). 

1.6. Nhóm giải pháp 6: Tăng cường sự điều phối tổng thể và hiệu quả của 
công tác quy hoạch nhân lực thông qua hệ thống quản lý, giám sát gắn với quy 

trình, chính sách hỗ trợ phù hợp. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh 

Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020. Trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ 

quan đầu mối thường trực để giúp UBND Tỉnh chủ trì đánh giá kết quả thực 

hiện quy hoạch và thực hiện dự báo nhân lực từ trung hạn đến dài hạn và xây 

dựng những giải pháp phù hợp để giải quyết những hạn chế trong phát triển 

nhân lực; trong thời gian qua, trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên 

quan tham mưu xây dựng lồng ghép kế hoạch đào tạo 5 năm và hàng năm của 

địa phương theo đúng định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ về nhu cầu nhân lực phát 

triển kinh tế xã hội của Tỉnh cho từng năm và đến năm 2020. 

- Trên cơ sở các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong Quy hoạch, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành tham mưu UBND Tỉnh ban hành 

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 về việc phê duyệt Đề án đào tạo 

bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh 

Quảng Ninh đến năm 2020 với khái toán kinh phí thực hiện là 2.064 tỷ đồng 

(tại). Trong năm 2015, đã tổ chức được 07 lớp với trên 165 học viên, với kinh 

phí thực hiện ước đạt 90 tỷ đồng. Kế hoạch 2016, tiếp tục bố trí 90 tỷ đồng để 

triển khai thực hiện Đề án (trong đó có nội dung triển khai đầu tư cơ sở vật chất 

phục vụ công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức các cấp với giá trị 33.362 

triệu đồng). Trong đó, tổ chức các lớp quản lý giáo dục cho các giáo viên các 

trường cao đẳng, đại học, dạy nghề trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất 

lượng, kiến thức chuyên môn, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

 

http://vlquangninh.vieclamvietnam.gov.vn/
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1.7. Nhóm giải pháp 7: Chuyển đổi phương thức quản lý hoạt động của 

các chủ thể nhân lực theo hiệu quả đầu ra. 

UBND tỉnh đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp 

với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các cơ sở giáo dục đào tạo trên 

địa bàn tỉnh tổ chức các ngày hội việc làm, tuyển dụng lao động, ngày hội tư vấn 

nghề nghiệp có sự tham gia của các học sinh, sinh viên, người lao động và đại 

diện của các doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để xác định nhu 

cầu tuyển dụng cũng như các kỹ năng cần thiết đối với sinh viên, học viên cần 

được đào tạo để có đủ khả năng vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Từ đó có những tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách 

hỗ trợ đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 

lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

1.8. Nhóm giải pháp 8: Phát triển hệ thống nhân lực theo hướng dịch vụ, 
với sự tham gia của các ngành, doanh nghiệp và các thành phần xã hội; nghiên 

cứu áp dụng khả năng hợp tác đầu tư công tư (PPP) trong và ngoài nước để huy 
động nguồn lực và đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nhân lực.  

- Vận dụng tích cực các mô hình hợp tác công tư PPP trong giáo dục, đào 

tạo và các cơ sở đạo tạo nghề: Chuyển đổi mô hình theo hình thức Đầu tư công - 

Quản lý tư (OM) một số trường phổ thông tại thành phố Uông Bí (Trường mầm 

non Hoa Mai Vàng), huyện Tiên Yên, thành phố Móng Cái, Lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện một số dự án theo mô hình PPP (dự án Trường Mầm non Cái Dăm, 

thành phố Hạ Long)...Ngoài ra, để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, UBND 

Tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chính sách khuyến khích, thúc 

đẩy xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 

hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh trình HĐND Tỉnh 

thông qua tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XII (tại Nghị quyết số 

208/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015, đã được UBND tỉnh ban hành quyết định 

thực hiện số 2433/2015/QĐ-UBND ngày 20/8/2015). 

- Không ngừng đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác trong nước và quốc tế 

trong phát triển nguồn nhân lực: Tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với 

các trường Đại học hàng đầu Việt Nam và Quốc tế: như Đại học Kinh tế Quốc 

dân (ngày 29/01/2015); Đại học Quốc gia Hà nội; Đại học Ngoại thương; đặc 

biệt là Trường Đại học Công nghệ Auckland New zealand, nhằm liên kết đào 

tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC của Tỉnh, tăng cường đào tạo đối với các ngành, lĩnh 

vực quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật kinh doanh, thương 

mại quốc tế, du lịch, chuyên gia về quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, 

đào tạo trình độ sau đại học cho đội ngũ CB,CC,VC của Tỉnh, đào tạo giáo viên 

của Trường Đại học Hạ Long, đồng thời thu hút nhân tài cho chiến lược phát 

triển kinh tế, xã hội của Tỉnh đề ra. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

- Trong từng ngành, từng cấp công tác dự báo ngành nghề cho nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội chưa sát; việc định hướng, đề xuất danh mục ngành 
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nghề ưu tiên đào tạo và lĩnh vực cần thu hút nhân lực có trình độ cao chưa đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo từ nhiều 

nguồn khác nhau nên một số giáo viên chậm đổi mới, chưa sáng tạo trong vận 

dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong giảng dạy. Giáo viên ở một số cơ 

sở giáo dục đào tạo và dạy nghề có độ tuổi cao nên còn gặp khó khăn trong đào 

tạo sau đại học. 

- Trình độ đào tạo sau đại học ở cấp tỉnh tuy có nâng lên về số lượng 

nhưng chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đội ngũ cán bộ có 

trình độ chuyên môn, quản lý giỏi; tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức chưa cao. 

- Cơ cấu lao động trong các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương chưa hợp 

lý; cơ cấu lao động đã qua đào tạo chưa cân đối, chất lượng đào tạo còn hạn chế 

nên người lao động khó tìm được việc làm sau đào tạo; trình độ ngoại ngữ của 

người lao động và cán bộ, công chức còn hạn chế, nên việc đào tạo sau đại học, 

đào tạo ngoài nước gặp nhiều khó khăn; thiếu cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ 

và chuyên gia kỹ thuật giỏi, nhất là trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý khoa 

học - công nghệ và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.  

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

- Công tác quản lý nhà nước về nguồn nhân lực còn nhiều bất cập, một số 

cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, ý nghĩa và 

tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; việc lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai thực hiện chưa sâu sát.  

- Đa số cán bộ chưa chủ động tham gia đào tạo ngoại ngữ, đào tạo sau đại 

học; chất lượng đào tạo cử nhân một số lớp mở tại tỉnh còn thấp. 

- Các cơ sở đào tạo chưa khẳng định được thương hiệu của mình, chủ yếu 

dạy những nghề mình đang có mà không chú trọng đến nhu cầu của xã hội dẫn 

đến việc đào tạo tràn lan, không hiệu quả, chạy theo số lượng nên chất lượng 

đào tạo thấp. 

- Nguồn lực đầu tư từ ngân sách còn gặp nhiều hạn chế, công tác thu hút 

đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề trong thời gian 

qua đã có chuyển biến tích cực song vẫn còn hạn chế. 

4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực cần đào tạo nhất là các nghề có cơ hội dễ 

tìm việc làm để người dân nắm bắt kịp thời. 

- Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển 

nhân lực vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch trung 

hạn 5 năm 2016-2020 của ngành và địa phương, trong đó xem phát triển nhân 

lực là một khâu đột phá trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Phát huy vai trò của Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai 

đoạn 2013-2020 và các đơn vị tham mưu công tác đào tạo nhân lực các sở 

ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tư vấn, tham mưu, đề xuất đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực cho tỉnh. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phân luồng giáo dục trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo 

theo nhu cầu xã hội, đặc biệt chú trọng phân luồng học sinh sau THCS, định 

hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT chọn ngành nghề phù hợp với khả năng, 

sở trường của mình và nhu cầu lao động của xã hội. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ, nội dung trong quy hoạch 

phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

triển khai thực hiện đào tạo đội ngũ CB,CC,VC và người lao động theo các nội 

dung tại Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao toàn diện nguồn nhân lực tỉnh 

Quảng Ninh đến năm 2020, trong đó cần bám sát các mục tiêu trong bản Quy 

hoạch để điều chỉnh cho phù hợp. 

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên xây dựng các cơ sở hạ tầng, 

dịch vụ đồng bộ đạt đẳng cấp quốc tế nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng 

cao đến sống, làm việc tại Quảng Ninh. Mở rộng mô hình các cơ sở giáo dục đào 

tạo, dạy nghề chất lượng cao theo hướng đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội; ưu 

tiên đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực Tỉnh đang thiếu và yếu nhằm phục vụ nhiệm 

vụ phát triển kinh tế xã hội. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực thực sự 

trong nước và nước ngoài đến đầu tư, hợp tác đầu tư bằng các hình thức (công tư 

PPP) vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất 

đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ. Tăng cường 

công tác kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch. 

- Huy động các nguồn vốn (ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức ODA, vốn FDI, doanh nghiệp …) để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị các cơ sở đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tăng cường 

rèn luyện thể thao thường xuyên. Đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, 

nâng cao chất lượng phòng và trị bệnh, khống chế không để dịch xảy ra; duy trì 

đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, phường; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn 

vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, phòng chống 

bệnh nghề nghiệp… 

 - Triển khai thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo với các Trường 

Đại học trong nước và nước ngoài đã ký kết để thực hiện đào tạo theo cơ chế đặt 

hàng của Tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ sinh viên mới ra 

trường có nguyện vọng về làm việc tại Quảng Ninh. 

VI. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục 

nghề nghiệp để tổ chức thống nhất đồng bộ công tác giáo dục nghề nghiệp trình 

độ trung cấp, cao đẳng.  
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- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn phương pháp và kỹ 

năng dự báo cung cầu nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông 

tin của tỉnh, kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc 

gia để làm cơ sở xác định nhu cầu đào tạo của tỉnh hàng năm cho chính xác. Đồng 

thời có chính sách ưu đãi công tác đào tạo lao động cho doanh nghiệp, chính 

sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp sử dụng lao động có tay nghề để thu hút 

đầu tư, nhằm giải quyết được việc làm cho người lao động sau đào tạo, khuyến 

khích người lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực tỉnh nhà. 

- Đề nhị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương 

nghiêm túc triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Quyết định phê duyệt 

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh, đồng thời có báo cáo định kỳ 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời tổng hợp, tham mưu báo cáo điều 

chỉnh kịp thời. 

Trên đây là tổng hợp Báo cáo sơ kết 5 năm Quy hoạch phát triển nhân lực 

tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, chỉ đạo và có Văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Bộ  Kế hoạch và Đầu tư - 

(Viện Chiến lược phát triển); 

- Đ/c: GĐ Sở; P3; 

- Phòng VHXH; 

- Lưu VP, VX4 

     (07 bản) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


