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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động  

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc lĩnh vực ngành  

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh 

triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 111/KH-UBND); Quyết định số 773/QĐ-

LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành 

triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trưởng lao động đến năm 

2030. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai chương 

trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

thuộc lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến, quán triệt đến các đơn vị thuộc Ngành Lao động- Thương binh 

và Xã hội Quyết định số 176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 

111/KH-UBND của UBND tỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát 

triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động theo 

hướng hiện đại, đảm bảo kết nối thị trường lao động trong tỉnh, khu vực, thị trường 

lao động trong nước và thị trường lao động ngoài nước. 

- Đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định số 176/QĐ-TTg và Kế hoạch số 111/KH-UBND, chú trọng lồng ghép việc 

triern khai thực hiện Kế hoạch này với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững, các chương trình, đề án và các nhiệm vụ khác thuộc Ngành Lao động- 

Thương binh và Xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, đạt được các mục tiêu theo 

Kế hoạch số 111/KH-UBND của UBND tỉnh. 

- Tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực tiễn của 

thị trường lao động để tạo sự chuyển biến rõ nét. 

II. MỤC TIÊU 
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1. Tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao 

động 

Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp. 

Chú trọng đào tạo lao động với các kỹ năng phù hợp với yêu cầu của thị 

trường lao động. 

2. Tạo việc làm tốt hơn cho người lao động 

Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 3%, tỷ lên thất 

nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. 

Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ 

thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%. 

Thúc đẩy tăng năng suất lao động phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế- 

xã hội của tỉnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình hội nhập quốc tế về lao động. 

3. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động 

Tăng cường quản lý lao động, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhằm tăng tỷ lệ lao động trong độ tuổi 

tham gia bảo hiểm, giảm số vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh. 

4. Đầu tư, phát triển Trung tâm Dịch vụ việc làm theo hướng hoạt 

động có hiệu quả về giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động; đồng 

bộ, thống nhất và có sự liên thông 

Năm 2025 có 30% và năm 2030 có 40% người lao động được Trung tâm 

Dịch vụ việc làm giới thiệu, tư vấn có việc làm. 

Đến năm 2025, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm 

ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ, thích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi 

chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về lao động.  

Từ năm 2026 đưa cơ sở dữ liệu vào hệ thống phần mềm quốc gia về lao 

động nhằm quản lý và khai thác, sử dụng, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia. Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị 

trường lao động được hiện đại hóa. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 176/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 111/KH-UBND của UBND tỉnh để 

thống nhất trong tổ chức và thực hiện. 

2. Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan đến cung - cầu lao động. 
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3. Kết nối cung - cầu lao động để phù hợp với quy luật của thị trường lao 

đông và phù hợp với lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, người sử 

dụng lao động. 

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ tạo việc làm, 

thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tạo việc làm cho các nhóm đối tượng đặc 

thù: người khuyết tật, lao động thiểu số, khu vực nông thôn, học sinh, sinh viên 

mới tốt nghiệp,… 

Nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo việc làm thông qua Quỹ Quốc gia về 

việc làm, khuyến khích người lao động tự tạo việc làm, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm 

cho người lao động. 

Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; phát triển các hình 

thức giao dịch việc làm, đặc biệt là giao dịch việc làm thông qua sàn giao dịch 

điện tử. Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới trong hoạt động giao 

dịch việc làm, xây dựng công cụ (phần mềm, bộ tiêu chí, tiêu chuẩn) quản lý 

chung, thống nhất trên toàn tỉnh về dịch vụ việc làm. Đào tạo, bồi xưỡng, nâng 

cao năng lực cho đội ngũ nhân sự làm công tác dịch vụ việc làm về kiến thức và 

kỹ năng thu thập, xử lý, khai thác thông tin thị trường lao động phục vụ tư vấn, 

giới thiệu việc làm. Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ việc 

thu thập, lưu trữ số liệu, phân tích, khai thác và dự báo về cung- cầu lao động. 

4. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp, 

kỹ năng nghề cho người lao động, xác định đây là giải pháp chiến lược lâu dài; 

triển khai các chương trình nâng cao kỹ năng về chuyên môn, nghề nghiệp cho 

người lao động trong quá trình làm việc phù hợp với tính chất đặc thù của từng 

đối tượng nhằm đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng 

cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập 

quốc tế, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lao động dựa trên các tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề, ứng dụng khoa học công nghệ số. 

Phát triển hệ thống chứng nhận nghề, kỹ năng nghề và tổ chức đánh giá 

kỹ năng của người lao động để làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chất 

lượng lao động. 

Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội 

doanh nghiệp tích cực, chủ động tham gia quá trình đổi mới, nâng cáo chất 

lượng công tác giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề cho người lao 

động đáp ứng nhu cầu thị trường. 

 5. Hỗ trợ phát triển lưới an sinh xã hội 

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ để cải cách chính sách bảo hiểm xã hội  

theo Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 13/12/2018, phát triển đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 15/11/2018 của 

UBND tỉnh; hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. 
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Thúc đẩy các hoạt động của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh; các 

hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 

ổn định và tiến bộ. 

6. Hỗ trợ, kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các 

thị trường lao động đặc thù. 

Kết nối doanh nghiệp trong nước có uy tín, năng lực trong hoạt động dịch 

vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài về tuyển dụng người lao động của tỉnh đi 

làm việc ở nước ngoài. 

7. Nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động 

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, quan 

hệ lao động. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra, xử lý đối với các hành vi vi 

phạm quy định pháp luật về lao động, đặc biệt về ký kết hợp đồng lao động, 

đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ an sinh xã hội khác cho người lao động. 

Thực  hiện đánh giá phát triển thị trường lao đọng, việc làm, thu nhập 

theo hệ thống chỉ số, đánh giá mức độ phát triển thị trường lao động, sự chênh 

lệch trong khả năng tạo việc làm, thu nhập giữa các vùng, giữa Lạng Sơn và các 

tỉnh. 

Tăng cường học tập, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật về xây dựng 

chính sách và tổ chức vận hành, quản trị thị trường lao động. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động 

tham mưu triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Giao phòng Lao đông, Việc làm- Bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với 

các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá; tổ chức sơ 

kết, tổng hợp kết quả thực hiện. 

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tư vấn định hướng 

phân luồng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, làm cầu nối giữa cơ sở Giáo dục 

nghề nghiệp, doanh nghiệp và người lao động, kết nối thông tin giữa người lao 

động và người sử dụng lao động.  Nắm bắt thông tin thị trường lao động, thực 

hiện tốt hoạt động sàn giao dịch việc làm, tư vấn và giới thiệu các vị trí việc làm 

trống để người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn; cung ứng lao động theo nhu 

cầu của doanh nghiệp. 

Tăng cường độ, số lượng các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm và 

các huyện, thành phố. 
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3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện; Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo lĩnh vực ngành trên 

địa bàn.  

Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm để thực hiện tốt kế hoạch hỗ trợ 

phát triển thị trường lao động. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện 

các nội dung theo kế hoạch. 

4. Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tư vấn học nghề và 

việc làm, định hướng nghề nghiệp, tập trung rà soát, tổ chức tuyển sinh, tổ chức 

các lớp đào tạo các cấp trình độ theo quy định, phù hợp và đáp ứng nhu cầu của 

doanh nghiệp và thị trường. 

Thực hiện liên kết đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo theo đơn 

đặt hàng của các doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường, gắn 

đào tạo với giải quyết việc làm. Tổ chức đào tạo đảm bảo theo chương trình đã 

được phê duyệt và chất lượng sau đào tạo. 

5. Chế độ báo cáo 

Định kỳ trước ngày 20/11 hàng năm các đơn vị gửi báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động về Sở  Lao động- 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, UBND tỉnh. 

 Trên đây là Kế hoạch Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường 

lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc lĩnh vực ngành Lao động 

- Thương binh và Xã hội ./. 

 

   KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:          
- UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn và tương đương; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- Phòng LĐTBXH thành phố; 

- Trung tâm DVVL tỉnh; 

- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, LĐVLBHXH. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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