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cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Hải Dương, ngày      tháng 3 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo 

dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; 

Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 703/LĐTBXH-TCGDNN ngày 16/3/2021 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ 

chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ 

năng nghề.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:  

1. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu triển khai tổ 

chức thực hiện cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân 

lực có kỹ năng nghề, cụ thể: 

a) Truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, tạo niềm tin và sự 

đồng thuận xã hội về phát triển giáo dục nghề nghiệp  

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, đồng thuận của xã hội, sự đồng hành của doanh 

nghiệp trong việc phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề.  

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông về 

giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy sự chủ động của các cơ 

quan liên quan trong công tác truyền thông.  

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng 

nghiệp, phân luồng học sinh vào học giáo dục nghề nghiệp.   

b) Đổi mới công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo 

- Tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề 

nghiệp, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường 
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trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thực 

hiện phân luồng theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch số 2410/KH-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hải Dương thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng 

phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 -2025” trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường xuyên tăng cường phối 

hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp kết hợp học văn 

hóa trung học phổ thông theo quy định.  

- Tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, đề 

án, kế hoạch để hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người 

lao động, trong đó ưu tiên đối tượng là lao động nông thôn, phụ nữ, người 

khuyết tật, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác theo Quyết 

định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, 

cần ưu tiên hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 và lao động là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo.  

c) Rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao hiệu lực 

hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp 

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả để phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển 

nhân lực có kỹ năng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong 

giai đoạn mới; đảm bảo thống nhất giữa mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết số 

19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; ưu tiên 

thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ 

đủ năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

d) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý 

kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng 

học sinh; hướng dẫn các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm 

giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường 

xuyên thực hiện phân luồng theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2410/KH-UBND ngày 19/7/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và 
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định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 -

2025” trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tham mưu thực hiện: 

- Bố trí nguồn lực phát triển giáo dục nghề nghiệp, nhân lực có kỹ năng 

nghề trong các kế hoạch, chương trình, đề án dự án đã được tỉnh phê duyệt. Ưu 

tiên bố trí kinh phí cho hoạt động truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ 

học phí học văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ 

sở vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp; các chương trình, đề án, dự án về 

phân luồng, hướng nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. 

- Thu hút và ưu tiên sử dụng vốn ODA theo quy định của pháp luật để đầu 

tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là trường chất lượng cao theo quy 

hoạch và các ngành, nghề trọng điểm đã được phê duyệt. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, 

Báo Hải Dƣơng 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác truyền 

thông, tuyên truyền kịp thời các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức, đồng thuận của xã hội, sự đồng hành của doanh nghiệp trong 

việc phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề.  

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện quản lý nhà 

nước về giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về phát triển 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn quản lý. 

- Bố trí cán bộ đủ năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.  

- Bố trí kinh của địa phương: Đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực cho trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc; hỗ trợ lao động 

nông thôn học nghề theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 

28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.  

6. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp nhằm đổi mới công tác 

tuyển sinh và tổ chức đào tạo, kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến; ưu tiên 

đào tạo chất lượng cao, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho người lao động 

gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn. Thúc đẩy 

chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo. 
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- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: Tăng 

cường phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh, đào tạo 

trình độ trung cấp kết hợp học văn hóa trung học phổ thông theo quy định.  

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ LĐTBXH;   

- TT Tỉnh ủy; (để b/c)                                 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- LĐ VP UBND tỉnh: Ô Hơn, Ô Khanh; 

- Các sở, ban, ngành liên quan; 

- UBND các huyện, TX,TP; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo HD; 

- Lưu: VT, KGVX. Lai (15) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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