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     Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2022 
 

 
 

Kính gửi:    Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 516/HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc đề nghị chuẩn bị trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 

Khóa XVIII, Văn bản số 7097/UBND-TH1 ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 

HĐND tỉnh Khóa XVIII; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội 

dung trả lời chất vấn sau khi có ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết thực trạng về quy hoạch mạng 

lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; giải pháp thời gian tới. 

Trả lời: Công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của 

HĐND tỉnh được các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai 

quyết liệt. Đặc biệt sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chương trình hành động số 

1011-CTr/TU ngày 03/5/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, việc sắp xếp, 

quy hoạch hệ thống các cơ sở GDNN được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, nâng 

cao tính tự chủ và hiệu quả hoạt động, từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong 

việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế và các công trình, dự án đầu 

tư trên địa bàn. Kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND đạt được như sau: 

Thứ nhất: Về công tác quy hoạch đã thực hiện sáp nhập các Trung tâm dạy 

nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng 

nghiệp cấp huyện thành “Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên”; đồng thời giải thể các trung tâm GDNN-GDTX không có hiệu quả. Sau 

khi thực hiện Đề án sát nhập, giải thể quy mô các Trung tâm GDNN-GDTX cấp 

huyện đã giảm từ 24 đơn vị xuống còn 10 đơn vị (03 địa phương không có Trung 

tâm GDNN- GDTX đó là: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Kỳ Anh). 

Cụ thể: 
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+ Sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Hà Tĩnh vào Trung tâm 

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh (thực hiện theo 

Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 08/12/2017). 

+ Sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hồng Lĩnh vào Trường Trung 

cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh (theo Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 18/9/2018). 

- Giải thể Trường Trung cấp nghề Mitraco thuộc Tổng công ty khoảng sản 

và Thương mại Hà Tĩnh (theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 22/4/2020). 

Tính đến tháng 12/2022, hệ thống cơ sở GDNN đã thực hiện sắp xếp giảm 

xuống còn 22 đơn vị, bao gồm: 04 trường cao đẳng (Trường Cao đẳng Công 

nghệ Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng 

Y tế, Trường Cao đẳng Nguyễn Du); 04 trường trung cấp (Trường Trung cấp 

nghề Hà Tĩnh, Trường Trung cấp Kỹ nghệ, Trường Trung cấp nghề Lý Tự 

Trọng, Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Hà Tĩnh1); 10 trung tâm GDNN-

GDTX cấp huyện; 02 trung tâm GDNN tư thục; 02 cơ sở khác có tham gia đào 

tạo nghề. 

Như vậy, so với mục tiêu Nghị quyết số 36/NQ-HĐND đề ra đến năm 2020, 

số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn sắp xếp giảm còn 24 đơn vị (kết quả 

thực hiện sắp xếp, quy hoạch đạt mục tiêu của Nghị quyết). 

Thứ hai: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề được đầu tư khá đồng bộ, 

từ hệ thống giảng đường, nhà hiệu hộ, phòng làm việc của cán bộ, nhà giáo, 

nhân viên; nhà xưởng/phòng thực hành và trang thiết bị thực hành nghề; cơ sở 

tập lái, sát hạch lái xe ô tô (01 sân sát hạch, 03 sân tập lái, 25 máy công trình, 

382 xe ô tô tập lái); hệ thống ký túc xá cho học sinh, sinh viên với diện tích 

10.522m2 (234 phòng) đáp ứng nhu cầu của 1.870 sinh viên ở nội trú; hệ thống 

giảng đường của các trường được đầu tư khá đồng bộ từ dự án phát triển giáo 

dục nghề nghiệp với 190 phòng học lý thuyết, 120 phòng thực hành và xưởng 

thực hành nghề, đáp ứng nhu cầu học tập/thực hành của 14.500 học viên (đạt 

73% diện tích nhà xưởng, phòng học theo quy định); nhà hiệu bộ, phòng làm 

việc của cán bộ, nhà giáo được đầu tư 9.805m2. 

- Giai đoạn 2020-2021, các trường cao đẳng, trường trung cấp nghề đã 

huy động nguồn lực đầu tư: 503.218 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất, đổi 

mới trang thiết bị đào tạo, nguyên vật liệu thực hành và các hoạt động khác phục 

vụ công tác đào tạo nghề, Trong đó: kinh phí đầu tư cơ sở vật chất: 20.456 triệu 

đồng (ngân sách trung ương 5.400 triệu đồng, ngân sách tỉnh 11.787 triệu đồng, 

nguồn huy động khác 3.269 triệu đồng), chiếm 4,1%; kinh phí chi thường xuyên 

cho hoạt động dạy nghề 482.762 triệu đồng (Ngân sách nhà nước cấp chi hoạt 

động thường xuyên 83.758 triệu đồng, cấp bù học phí từ ngân sách nhà nước 

                                                 
1 Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động từ năm 2018 



3 

 

142.467 triệu đồng, đóng học phí học nghề của học sinh, sinh viên, học viên: 

236.601 triệu đồng; Nguồn khác 19.937 triệu đồng) chiếm 95,9%. 

- Giai đoạn 2022-2025, đã tham mưu trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng nhà học lý thuyết và thực hành 5 tầng cho Trường Trung cấp nghề 

Hà Tĩnh, với tổng kinh phí 37 tỷ đồng; phê duyệt dự án đầu tư Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Việt- Đức Hà Tĩnh thành trường chất lượng cao giai đoạn 2021-2025: 90 

tỷ đồng; xây dựng dự án đầu tư giai đoạn 2 để hoàn thành các tiêu chí trường chất 

lượng cao của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: 80 tỷ đồng.  

Thứ ba: Hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN sau khi thực hiện sắp xếp, 

quy hoạch theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày càng khẳng định rõ nét. Đến 

nay, 02 cơ sở GDNN được Chính phủ lựa chọn đầu tư thành trường chất lượng cao; 

30 nghề được lựa chọn đầu tư nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, ASEAN và quốc 

tế; 2 trường tự chủ 100% kinh phí về chi thường xuyên (Trường Cao đẳng Công 

nghệ Hà Tĩnh và Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh); 5 trường tự chủ tài chính hơn 

50% chi thường xuyên. Một số Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện đã mạnh dạn 

đổi mới, năng động, linh hoạt trong thực hiện công tác giáo dục thường xuyên, 

hướng nghiệp, dạy nghề. 

- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được hơn 200 chương 

trình, giáo trình đào tạo nghề theo các cấp trình độ; kiểm định đánh giá 3 chương 

trình đào tạo nghề trọng điểm cấp độ quốc tế; ban hành thêm 4 chương trình cao 

đẳng, 10 chương trình cao đẳng liên thông từ trung cấp; 8 chương trình trung cấp 

dành cho đối tượng tốt nghiệp THCS vừa học văn hóa vừa học nghề, nâng tổng số 

chương trình đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp lên 146 chương trình; 

đồng thời tiếp nhận 7 chương trình đào tạo được chuyển giao từ Australia, CHLB 

Đức....  

Thứ tư: Quy mô, chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao: 

Tính đến nay hệ thống cơ sở GDNN đã có 1.553 cán bộ, giáo viên, trong đó: nhà 

giáo dạy nghề: 1.054 người, với trình độ như sau: 5 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ 

(đạt 0,7%); 231 thạc sĩ (đạt 21,9%); 545 đại học (đạt 51,7%), 124 cao đẳng (đạt 

11,8%) và 147 trình độ khác (đạt 13,9%). 

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới: 

Đến nay, theo Luật quy hoạch thì Nghị quyết số 36/NQ-HĐND đã hết hiệu 

lực. Việc quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo 

Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh 

Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Một là: Tập trung triển khai xây dựng Đề án quy hoạch phát triển hệ thống 

cơ sở GDNN theo Đề án Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-

TTg ngày 08/11/2022.  
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Thực hiện sát nhập 03 trường trung cấp nghề (bao gồm: Trung cấp nghề Hà 

Tĩnh, Trung cấp kỹ nghệ Hà Tĩnh, Trung cấp nghề Lý Tự Trọng); giải thể, sáp 

nhập các Trung tâm GDNN-GDTX hoạt động kém hiệu quả (giảm từ 10 trung tâm 

hiện nay xuống còn 7 trung tâm); khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân thành lập cơ sở GDNN tư thục. Phấu đấu đến năm 2030 toàn tỉnh có 

26 cơ sở GDNN trong đó: 12 cơ sở công lập (04 trường cao đẳng, 01 trường trung 

cấp và 07 Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện), 01 trường cao đẳng có vốn đầu tư 

nước ngoài và 13 cơ sở tư thục (03 trường trung cấp và 10 trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp).  

Hai là: Đẩy mạnh việc tự chủ kinh phí chi thường xuyên của các cơ sở 

GDNN công lập, trong năm 2023 có thêm 02 đơn vị thực hiện tự chủ 100% kinh 

phí (Trường Trung cấp kỹ nghệ Hà Tĩnh và Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng), 

nâng tổng số đơn vị tự chủ lên 4 đơn vị và phấn đấu đến năm 2025, 100% cơ sở 

GDNN công lập thực hiện tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên. 

Ba là: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho các 

trường chất lượng cao, nghề trọng điểm phấn đấu đến năm 2025 Hà Tĩnh có 02 

trường cao đẳng đạt chuẩn trường nghề chất lượng cao (Trường Cao đẳng Công 

nghệ Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức); xây dựng Trường Trung cấp 

nghề Hà Tĩnh trở thành trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; đưa Trường Cao 

đẳng Y tế trở vào danh mục đầu tư trường chất lượng cao. 

Bốn là: Tăng cường gắn kết chặt chẽ 3 “Nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà 

doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực; huy động các chuyên 

gia giỏi tại các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, trực tiếp 

giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết về tình hình đào tạo nghề và kết 

nối giữa đào tạo nghề với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; giải pháp thời gian 

tới.  

Trả lời: Công tác tuyển sinh đào tạo nghề trong những năm gần đây đạt kết 

quả tích cực. Cụ thể: Năm 2020, tuyển sinh: 19.033 học sinh, sinh viên (cao đẳng 

775 sinh viên, trung cấp 4.575 học sinh, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 13.713 học 

viên); năm 2021 tuyển sinh: 18.877 học sinh, sinh viên (cao đẳng 1.032 sinh viên, 

trung cấp 6.321 học sinh, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 11.524 học viên; năm 

2022 tuyển sinh: 20.813 học sinh, sinh viên (cao đẳng 785 sinh viên, trung cấp 

4.901 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 15.200 học viên). 

Đặc biệt, các cơ sở GDNN trên địa bàn đã thực hiện thành công mô hình thí 

điểm THPT-TCN, đến nay đã có 15.670 học sinh được đào tạo nghề hệ trung cấp 

nghề. Riêng năm 2022, các cơ sở GDNN đã tuyển sinh 4.786 em tham gia học vừa 

học trung cấp nghề vừa học văn hoá, trong đó: Trung cấp Hà Tĩnh tuyển mới 1.236 

em, Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh: 330 em, Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh: 682 

em, Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức: 647 em. 
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- Quy mô đào tạo nghề tại cơ sở GDNN đã tăng từ 22.400 học sinh, viên 

năm 2020 lên 29.000 học sinh, sinh viên năm 2022 (bao gồm: cao đẳng: 2.600 sinh 

viên; trung cấp: 11.300 học sinh; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 15.200 học viên). 

Một số trường có số lượng học sinh, sinh viên đang học tập tại trường với số lượng 

lớn là: Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh: 7.800 học viên; Trường Cao đẳng Công 

nghệ: 5.460 học viên; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức: 2.817 học viên, 

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: 1.640 học viên (1.100 SV Lào, 540 SV Việt); 

Trường Cao đẳng Nguyễn Du 1.710 học viên. 

- Chất lượng đào taọ nghề ngày càng được khẳng định, tỷ lệ học sinh, sinh 

viên sau khi tốt nghiệp có được việc làm ổn định trên 80% tổng số người tốt 

nghiệp; một số ngành nghề đào tạo theo tiêu chuẩn Úc, CHLB Đức 100% các em 

ra trường có việc làm ngay, nhận mức lương cao và cơ hội thăng tiến tốt tại các tập 

đoàn FDI, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

- Hợp tác đào tạo nghề theo đơn đặt hàng giữa cơ sở GDNN với các tập 

đoàn, doanh nghiệp được mở rộng (quy mô đào tạo nghề theo đơn đặt hàng tăng từ 

06% năm 2020 lên 08% năm 2022). Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Tập 

đoàn Fomorsa, Tập đoàn Vingroup đã ký thoả thuận hợp tác đào tạo, cung ứng 

nguồn nhân lực ổn định lâu dài với các cơ sở GDNN trên địa bàn.  

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư vấn tuyển sinh, 

quản lý học sinh, sinh viên, quản lý đào tạo; dạy học trực tuyến; thi trắc nghiệm 

trực tuyến được đẩy mạnh. Đặc biệt trong diễn biến dịch bệnh Covid-19, các cơ sở 

GDNN chủ động linh hoạt kết hợp đào tạo trực tiếp với đào tạo trực tuyến và 3 tại 

chỗ, vì vậy chất lượng, tiến độ đào tạo nghề của các đơn vị vẫn đảm bảo. 

Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới: 

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp 

nhân dân về vai trò, vị trí của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là 

huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc phát triển nhân lực có kỹ năng 

nghề theo tinh thần Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền và 

cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhằm góp phần nâng cao chất lượng tăng 

trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Hai là: Tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo nghề trình 

độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo lao động kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu nguồn nhân lực cho Khu Kinh tế Vũng Áng 

theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy.  

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp theo hình 

thức doanh nghiệp tự bỏ một phần kinh phí và bố trí thực hành nghề cho học sinh, 
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sinh viên. Phấn đấu năm 2023, quy mô đào tạo nghề theo đơn đặt hàng đạt từ 10-

12% tổng số học sinh, sinh viên được đào tạo nghề. 

Ba là: Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về hỗ trợ đào 

tạo nghề của trung ương và chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo 

Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh.  

Bốn là: Khẩn trương ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ xây 

dựng giá dịch vụ đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp theo quy định tại Nghị 

định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản 

lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo, Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 

ngày 10/4/2019 của Chính phủ và Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện đặt 

hàng đào tạo theo nhu cầu của tỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý thực hiện tính đúng, tính 

đủ chi phí đào tạo theo cơ đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo hoặc thu học 

phí từ người học. Đây cũng là cơ sở để các trường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 

theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Năm là: Đẩy mạnh quan hệ hợp tác trao đổi giáo viên, học sinh, sinh viên 

với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế; nhân rộng mô hình đào tạo chuẩn quốc 

tế do CHLB Đức, Australia chuyển giao. 

3. Việc thu hút lao động người Hà Tĩnh từ các tỉnh, thành phố, các khu công 

nghiệp về địa phương làm việc đạt kết quả thấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho 

biết nguyên nhân và giải pháp thời gian tới. 

Trả lời: Theo tổng hợp báo cáo của các huyện, thành phố và thị xã đến tại 

thời điểm 30/11/2022, Hà Tĩnh có 689.800 người lao động trong độ tuổi lao động 

có khả năng tham gia lao động. Trong đó: Số lao động đang tham gia làm việc 

trong các ngành, nghề kinh tế trên địa bàn tỉnh 494.788 người (số lao động  làm 

việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 84.512 lao động); số lao động đi làm 

việc tại các tỉnh, thành trong cả nước: 110.569 người (không tính số học sinh, sinh 

viên đang học tập tại các tỉnh, thành phố), chiếm tỷ 16% tổng số lao động; Số lao 

động hiện đang làm việc ở nước ngoài: 84.443 người, chiếm 12,2%. Qua con số 

thống kê trên, số lao động đi làm việc ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động chiếm trên 

28,2% tổng số lao động. 

Trong đợt dịch Covid-19, số lao động trở về địa phương do ảnh hưởng dịch 

Covid-19 rất lớn (29.231 người), nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao 

động nhưng kết quả tuyển dụng không đạt theo yêu cầu kế hoạch. Thậm chí, một 

số doanh nghiệp không tuyển dụng được lao động. 

Theo kết quả khảo sát tại các huyện, thành phố, thị xã và một số doanh 

nghiệp có nhu cầu tuyển nhiều lao động như Công ty TNHH Havina Hồng Lĩnh, 
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Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh và đặc biệt phỏng vấn 

người lao động… được biết nguyên nhân dẫn đến việc thu hút lao động người Hà 

Tĩnh từ các tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp về địa phương làm việc đạt kết 

quả thấp, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, số doanh nghiệp tuyển dụng lao động trên địa bàn không lớn. 

Theo kết quả điều tra nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sử dụng 

lao động trên địa bàn toàn tỉnh tại thời điểm 03 tháng cuối năm, tổng nhu cầu tuyển 

dụng chỉ 2.217 lao động. 

Thứ hai, hiện nay, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động và 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn chưa có các chính sách hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ con 

của người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các cụm công 

nghiệp. 

Thứ ba, hệ thống dịch vụ tại khu kinh tế, khu công nghiệp và các cụm công 

nghiệp trên địa bàn như trường học cho con em người lao động, y tế, thương mại 

dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động dẫn đến người lao động 

chưa thực sự yên tâm ở lại lập nghiệp ở địa phương. 

Thứ tư, bên cạnh mức lương trả cho người lao động thấp chỉ cao hơn mức 

lương tối thiểu vùng; Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu doanh nghiệp nhỏ và 

vừa chưa thực sự quan tâm đầu tư để đảm an toàn vệ sinh người lao động và thực 

hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật lao động, BHXH, BHYT và BHTN đối 

với người lao động. 

Thứ năm, tâm lý của người lao động Hà Tĩnh với tâm lý ngại thay đổi môi 

trường làm việc, môi trường sống và ngại làm lại từ đầu… Bên canh đó, số đông 

lao động trẻ có tâm lý muốn đi xa để trải nghiệm, thử sức, không muốn gò bó trong 

môi trường hẹp. 

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai đồng bộ 

các giải pháp, cụ thể như sau: 

Một là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 

403/KH-UBND của UBND tỉnh  ngày 17/9/2021 về việc thực hiện công tác đào 

tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025 với 

mục tiêu phấn đấu bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 20.000 lao động.  

Hai là, khẩn trương, kịp thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 

70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân tỉnh về quy định một số 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2022 - 2025; theo đó người lao động, học sinh, sinh viên được hỗ trợ đào tạo 

nghề, nâng cao tay nghề và tìm kiếm việc làm, cụ thể như: (1) Chính sách hỗ trợ 

chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng; (2) Chính sách 
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miễn, giảm học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; (3) Chính sách hỗ 

trợ học phí học tập cho học sinh, sinh viên học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp 

đối với các nghề khuyến khích đào tạo; (4) Chính sách hỗ trợ tổ chức các hoạt động 

tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động, học sinh, sinh viên và 

cung ứng lao động miễn phí cho các doanh nghiệp. 

Ba là, kịp thời tháo gỡ khó khăn thúc đẩy triển khai các dự án trên địa bàn, 

tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công 

nghiệp... tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.  

Bốn là, thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi, phát triển thị 

trường lao động theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai 

Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

Chương trình tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng hạ tầng như ký túc xá, nhà 

văn hóa công nhân, nhà trẻ.  

Đồng thời, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách 

về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quan tâm cải thiện môi 

trường làm việc, tiền công, tiền lương, bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng 

quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao 

năng suất lao động, hiệu quả của doanh nghiệp và đời sống, thu nhập của người lao 

động đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. 

4. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có một số vụ trẻ em bị tử vong do tai nạn 

thương tích, đuối nước; tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em nhưng chậm được phát 

hiện và xử lý kịp thời. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết giải pháp thời gian 

tới. 

Trả lời: Thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở Hà 

Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân ngày càng được nâng lên. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa 

phương, đơn vị trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em 

được quan tâm. Quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát được tiến hành 

thường xuyên. Các chính sách về trẻ em được bổ sung, hoàn thiện và triển khai kịp 

thời, nhất là chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng 

xa, vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình chăm sóc sức 

khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Huy động và sử dụng nguồn lực trong 

công tác trẻ em ngày càng hiệu quả, thiết thực. Quan tâm chăm lo đời sống tinh 

thần, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đảm bảo trẻ em 

được bình đẳng và phát triển toàn diện. 
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Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều vấn 

đề cần quan tâm, đó là tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn chưa được 

kiểm soát, hạn chế, bình quân mỗi năm có hơn 1.000 trẻ em bị tai nạn thương 

tích, hơn 30 trẻ em bị tử vong do đuối nước; một số vụ xâm hại trẻ em chưa 

được phát hiện và xử lý kịp thời. Những vấn đề trên đều có những nguyên nhân 

khách quan và chủ quan. Để khắc phục những tồn tại, vấn đề trên, thời gian qua, 

UBND tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em, bằng việc ban 

hành các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em2; đồng 

thời chỉ đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ 

chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm quyền trẻ em. 

Để từng bước kiểm soát, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, 

đuối nước, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng 

cường chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 

sau: 

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị 

quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác chăm sóc, 

giáo dục, bảo vệ trẻ em. Trọng tâm là: Luật trẻ em 2016, Nghị quyết số 

121/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 

23/CT-TTg, ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải 

pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em và các quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em giai 

đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành 

động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Thứ hai, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng 

cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng 

chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho các cấp, các ngành, nhà trường, đặc biệt là nêu 

cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho gia đình, các bậc cha mẹ và cho 

chính trẻ em. Thường xuyên tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông trực 

tiếp tại cộng đồng, cơ sở giáo dục trẻ em. 

                                                 
2 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/7/2019  về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; Kế 

hoạch số 441/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa 

bàn tỉnh; Kế hoạch số 72/KH-UBND về hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 159/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia 

vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 341/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 

01/3/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường 

hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
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Thứ ba, tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng Chương trình bơi 

an toàn cho trẻ em trên toàn tỉnh, nhất là ở trong trường học và các địa bàn thường 

xảy ra tai nạn đuối nước . Đồng thời, bố trí, huy động các nguồn lực đầu tư xây 

dựng các bể bơi để triển khai hoạt động học bơi, học các kỹ năng an toàn trong môi 

trường nước cho trẻ em. Chú trọng cải thiện môi trường sống, xây dựng các điểm, 

khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em nhằm đảm bảo trẻ em được sống trong môi 

trường an toàn, lành mạnh, thân thiện. 

Thứ tư, nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em; 

xử lý kiên quyết các hành vi bao che, không tố cáo, không phối hợp, không thực 

hiện hoặc thực hiện không kịp thời, trách nhiệm công tác bảo vệ trẻ em của cơ 

quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với các vụ việc bạo lực, xâm 

hại trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các chính sách, pháp 

luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em. 

Giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra ở cơ sở. 

Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, vi 

phạm quyền trẻ em trên địa bàn quản lý. 

Thứ năm, phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y 

tế, giáo dục và tư pháp; chú trọng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại gia đình, cơ sở 

giáo dục, cơ sở y tế. 

Thứ sáu, lồng ghép các chương trình bảo vệ trẻ em, phòng ngừa tai nạn 

thương tích, đuối nước, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em với các chương tình 

giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, việc làm, thu nhập, an sinh xã hội với Phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. 

Trên đây là nội dung chuẩn bị trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 HĐND 

tỉnh Khóa XVIII, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính gửi Hộ đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Lê Ngọc Châu, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Lưu: VT, VP. 

gửi bản điện tử 
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