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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo về gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo về gắn kết giáo dục nghề nghiệp 

với giải quyết việc làm, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá thực trạng và hiệu quả của Giáo dục nghề nghiệp so với yêu cầu 

thực tiễn thị trường trên địa bàn tỉnh và ngoài địa bàn tỉnh. 

2. Trao đổi, thảo luận về nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội; đánh giá kết quả 

đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân. 

3.  Đề ra các giải pháp trong công tác triển khai, tổ chức định hướng giáo 

dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên, người lao 

động và nhận thức của phụ huynh học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Chủ đề: “Giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm”. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác Giáo dục nghề nghiệp, giải quyết 

việc làm cho học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

- Tham luận của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp; các doanh nghiệp; 

UBND các huyện, thành phố (dự kiến 5 tham luận). 

- Thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải 

pháp tháo gỡ trong công tác Giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm 

cho học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Ký kết chương trình phối hợp; hợp đồng hợp tác giữa cơ sở GDNN và 

doanh nghiệp (nếu có). 

- Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND các huyện, thành phố với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, HÌNH THỨC 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Dự kiến đầu tháng 3/2022. 
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- Địa điểm: Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (số 617 đường 

Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

2. Thành phần: 

* Đại biểu mời: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Đại biểu các Sở, ngành liên quan (các Sở: Tài chính; KHĐT; 

NN&PTNT; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Tỉnh Đoàn Lạng Sơn; 

Hội Nông dân; Sở Văn hoá thể thao và Du lịch…) 

- Đại biểu lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Phòng LĐTBXH-DT 

các huyện, phòng LĐTBXH TP. 

- Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp, 

HTX trên địa bàn tỉnh. 

- Lãnh đạo các cơ sở GDNN, tham gia lĩnh vực GDNN trên địa bàn tỉnh.  

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng: Giáo dục nghề nghiệp; Lao động, việc làm – BHXH; VP Sở. 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm. 

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến. 

IV. KINH PHÍ 

- Nguồn kinh phí nâng cao năng lực từ Nguồn kinh phí chương trình 

MTQG về xây dựng NTM (đào tạo nghề cho LĐNT). 

- Kinh phí do UBND tỉnh cấp. 

- Các nguồn huy động khác. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục nghề nghiệp: Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên 

môn và tương đương tham mưu cho Sở: 

- Xây dựng nội dung, chương trình hội thảo. 

- Ban hành Quyết định, phân công nhiệm vụ Ban tổ chức. 

- Xây dựng dự thảo báo cáo, duyệt các tham luận của đơn vị. 

- Chuẩn bị các điều kiện, kinh phí tổ chức Hội thảo. 

2. Phòng Lao động việc làm – Bảo hiểm xã hội: Phối hợp Phòng Giáo 

dục nghề nghiệp tham mưu xây dựng báo cáo, các tham luận của Hội thảo.  

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

- Chuẩn bị các nội dung phát biểu tại Hội nghị. 
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- Xây dựng báo cáo tham luận của đơn vị (theo phân công). 

- Cử đại biểu tham dự theo đúng thành phần; 

 - Chuẩn bị ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội thảo. 

 4. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các Doanh nghiệp, HTX 

 - Báo cáo tình hình lao động, việc làm tại đơn vị: số lượng, trình độ tay 

nghề và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, HTX xã trên địa bàn 

tỉnh trong giai đoạn tới. 

- Rà soát nhu cầu sử dụng lao động trong doanh nghiệp của đơn vị về số 

lượng, chất lượng để sẵn sàng tham gia ký kết đặt hàng đào tạo. 

 - Phát biểu, thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. 

(Có văn bản riêng gửi các đơn vị) 

5. Văn phòng Sở 

Phối hợp chuẩn bị Hội trường phòng họp, trang trí khánh tiết, hậu cần, 

photocopy tài liệu cho Hội thảo. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo về gắn kết giáo dục nghề nghiệp 

với giải quyết việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 
 
 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, tp; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn và tương đương; các 

đơn vị trực thuộc; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện, LĐTBXH TP; 

- Lưu: VT, GDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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