
             UBND TỈNH HẢI DƯƠNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ  XÃ HỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:             /SLĐTBXH-LĐVL
V/v trả lời những khó khăn, vướng mắc và 
đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, 

doanh nhân

      Hải Dương, ngày       tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Công văn số 618-CV/VPTU ngày 05/12/2021 của Văn phòng 
Tỉnh ủy Hải Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời những 
khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp, doanh nhân 
trong Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với doanh nhân tỉnh Hải Dương như sau:

1. Ý kiến của Công ty TNHH du lịch Quốc tế Nam Anh: 
Đa số các doanh nghiệp du lịch đã cắt giảm lao động trong thời gian đóng 

cửa, ngừng hoạt động, các lao động này đã đi tìm việc làm khác, nên khi doanh 
nghiệp hoạt động trở lại sẽ gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng lại. Do vậy, 
đề nghị có kế hoạch hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho ngành 
du lịch.

Trả lời:
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác 

động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân 
dân, người lao động và doanh nghiệp; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 
ngày 07/7/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021về một số 
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19, trong đó có chính sách hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho 
người lao động. 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề duy trì việc làm cho người 
lao động của doanh nghiệpđể có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế 
hoạch hỗ trợ đào tạo. Qua khảo sát, chưa có doanh nghiệp nào có nhu cầu hỗ trợ 
đào tạo duy trì việc làm cho người lao động theoNghị quyết số 68/NQ-CP và 
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Đồng thời, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, 
triển khai chính sách đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh. Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh và các Hội, Hiệp hội khác tuyên truyền đến các doanh nghiệp thuộc 



phạm vi quản lý. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với doanh 
nghiệp thực hiện hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để 
duy trì việc làm cho người lao động. 

Đối với đào tạo ngành du lịch: Hiện trên địa bàn tỉnh có trường Cao đẳng 
Du lịch và Công thương; trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch được 
đào tạo các mã ngành du lịch.

Vậy, nếu doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ ngành du lịch thì liên hệ với các cơ sở đào tạo hoặc với Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội để được giới thiệu liên kết.

2. Ý kiến của Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương:
- Chính quyền các cấp cần có chính sách tạo sự lành mạnh về lao động; 

tạo sự công bằng về việc làm, thu nhập giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là các 
doanh nghiệp cơ khí đồng bộ.

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề để cung ứng nguồn nhân lực cho 
các doanh nghiệp trên địa bàn

Trả lời:
- Với vai trò là cơ quan đầu mối trong hoạt động tư vấn, giới thiệu việc 

làm cho người lao động, cùng với đa dạng các hình thức tư vấn (tư vấn trực tiếp 
tại trung tâm, tư vấn tại sàn giao dịch việc làm, tư vấn qua điện thoại, tư vấn trực 
tuyến…), Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ 
việc làm tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kịp thời 
nắm bắt và công bố thông tin tuyển dụng, kết nối cung - cầu lao động.

Bên cạnh tổ chức định kỳ các sàn giao dịch việc làm hằng tháng, còn tổ 
chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương, các phiên GDVL 
Online kết nối với các tỉnh, thành phố để người lao động có thêm cơ hội tiếp cận 
những thông tin cần thiết, hữu ích về những vị trí việc làm còn trống, yêu cầu 
của doanh nghiệp với ứng viên, các chế độ lương - thưởng cho người lao động, 
chính sách bảo hiểm thất nghiệp…

Các Doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu đều có thể tham gia trực 
tiếp tuyển dụng, ứng tuyển trong các phiên giao dịch việc làm, kết nối với các 
Trung tâm Dịch vụ việc làm, Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và người 
lao động.

- Hiện nay toàn tỉnh Hải Dương có 38 cơ sở sở giáo dục nghề nghiệp. 
Trong đó có 26 cơ sở được phép tuyển sinh, đào tạo do đã đăng ký hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp (gồm 09 trường cao đẳng, 02 trường trung cấp, 09 trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, 04 Trung tâm DVVL và 02 doanh nghiệp tham gia 
hoạt động GDNN). Năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 
bàn tỉnh từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu của thị trường lao 
động. Năm 2021 toàn tỉnh ước tuyển mới giáo dục nghề nghiệp được 36.555 



người (cao đẳng: 1.921 người, trung cấp 3.434, sơ cấp 22.260 và đào tạo thường 
xuyên 8.940 người).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo củaTỉnh ủy Hải Dương tại Thông báo số 403-
TB/TU ngày 27/8/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 
các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo “Đề án Phát triển 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công 
nghiệp hiện đại vào năm 2030”, trong đó xác địnhgắn kết giáo dục nghề nghiệp 
với doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ và giải pháp đột phá.  

3. Ý kiến của Xí nghiệp thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vân Anh: 
Đề nghị Hỗ trợ đào tạo lại cho doanh nghiệp sản xuất do tuyển dụng lao 

động mới
Trả lời:
Ngày 30/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1446/QĐ-TTg phê duyệt chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, 
với mục tiêu cụ thể là:

a) Đào tạo các ngành nghề mới và các kỹ năng nghề mới cho ít nhất 20 
ngành, nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp ưu tiên cho các lĩnh vực công nghệ 
thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao, các kỹ năng tương lai đáp ứng yêu cầu 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

b) Đào tạo lại nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm 
cho người lao động bị tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho 
ít nhất 300 nghìn lượt người với thời gian đào tạo, bồi dưỡng dưới 1 năm;

Thời gian tới, khi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộicó văn bản 
hướng dẫn thực hiện Chương trình“Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn 
nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức tuyên truyền, triển khai chính sách để 
các doanh nghiệp biết và tham gia Chương trình khi có nhu cầu.

4. Ý kiến của Công ty TNHH Hoài Sơn: 
Tình hình dịch bệnh ở nước ta vẫn tiếp tục diễn biến phức tạo, các 

doanh nghiệp, người lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp 
phải đóng cửa, công nhân mất việc làm, không có thu nhập dẫn đến vấn nạn xã 
hội. Theo số liệu đã thu thập số lao động bị mất việc làm trong 6 tháng đầu năm 
là 1,4 triệu người. Lao động mất việc làm tập trung nhất ở các ngành CN và 
DVTM

Trả lời:
Tỉnh Hải Dương trực tiếp chịu ảnh hưởng của 05 đợt dịch Covid-19 đã tác 

động lớn đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội đặc biệt là hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, khiến cho doanh nghiệp và người lao 



động gặp khó khăn. Doanh nghiệp không có đơn hàng, nguyên vật liệu để sản 
xuất gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng việc làm cho người lao động.

Đến nay, cơ bản trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp cam kết thực hiện tốt 
theo Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại 
nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo Quyết định 2194/QĐ-
BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 và 
các hướng dẫn của ngành y tế. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm bảo đảm 
an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. Trường hợp 
không bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định thì phải tạm dừng 
hoạt động.

Đến nay, có 58 doanh nghiệp với tổng số lao động là 64.896 lao động báo 
cáo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; Trong đó: số lao động ngừng việc, tạm hoãn 
hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động là 39.149 người; Có 740 doanh 
nghiệp giải thể.

Vậy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương xin báo cáo ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c GĐ Sở, PGĐ Trình; 
- Lưu: VT, LĐVL, GDNN

GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tùng
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