
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số:          /SLĐTBXH–GDNN
V/v báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 

HĐND tỉnh khóa XVII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày         tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Công văn số 117/HĐND-VP ngày 08/7/2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, 
giải trình như sau:

Câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Công Hải: Qua hoạt động giám 
sát của HĐND cho thấy nhiều cơ sở GDNN của tỉnh Hải Dương hiện đang hoạt 
động cầm chừng, hiệu quả kém; việc đầu tư manh mún, cơ sở vật chất xuống 
cấp; ít học viên đăng ký theo học. Trong khi nhu cầu về lao động đã qua đào tạo 
của tỉnh là rất lớn, nhất là trong bối cảnh tỉnh ta đang tăng cường thu hút đầu tư 
vào các khu công nghiệp. Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
có những tham mưu gì cho UBND tỉnh để giải quyết tình trạng trên.

Trả lời:.
Việc phản ánh của Đại biểu đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn tỉnh cơ bản phù hợp với thực trạng hiện nay đối với công tác giáo dục 
nghề nghiệp. Tuy nhiên để làm rõ thực trạng và các giải pháp trong thời gian tới 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội báo cáo như sau:

I. Thực trạng công tác giáo dục nghề nghiệp
1. Hiện trên địa bàn tỉnh có 38 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham 

gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
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, 10 trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp). Với mục tiêu hàng năm có trên 38.000 lượt người được tuyển sinh, đào 
tạo nghề nghiệp, trong đó trình độ cao đẳng: 2.900 người, trung cấp: 4.000 
người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 31.100 người.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã 
được quan tâm đầu tư, cơ bản đảm bảo được yêu cầu đối với việc thực hiện 
nhiệm vụ đào tạo. Có 02 trường cao đẳng thuộc tỉnh quản lý được Bộ Lao động 
– Thương binh và Xã hội đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 
và định hướng đến năm 2025 (trường cao đẳng nghề Hải Dương và trường cao 
đẳng Y tế Hải Dương). Tuy nhiên việc đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện bài bản, nên hiệu quả chưa 
cao; các trung tâm GDNN – GDTX chưa được quan tâm đầu tư về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị đào tạo, đặc biệt là các trung tâm GDNN-GDTX được thành 



lập do đổi tên từ trung tâm GDTX. Vì vậy, sự phát triển của các trường còn 
manh mún, chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo hiện đại cũng như nhu cầu học 
tập của nhân dân địa phương. Các ngành, nghề được đào tạo tại cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh còn dàn trải, chồng chéo do thiếu quy hoạch. 

3. Hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX cấp huyện: Thực hiện 
Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 
19/10/2015, tỉnh Hải Dương đã sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo 
dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp công lập 
thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Từ 
khi sáp nhập đến nay, các trung tâm GDNN - GDTX mới chỉ làm tốt vai trò của 
đơn vị giáo dục thường xuyên, hoạt động giáo dục nghề nghiệp còn nhiều hạn 
chế, chủ yếu là liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp để đào tạo cho đối 
tượng học sinh tốt nghiệp THCS học trình độ trung cấp.

4. Công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT vào học các trình độ 
giáo dục nghề nghiệp chưa đạt được mục tiêu đề ra theo Quyết định số 522/QĐ-
TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó dẫn đến kết quả tuyển 
sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, đặc biệt 
là trình độ cao đẳng và trung cấp không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

II. Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giao Ban cán sự 

Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ 
trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham 
mưu Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, 
góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 
2030” và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 
07/6/2022; Kế hoạch số 1305/KH-UBND ngày 12/5/2022 thực hiện chương 
trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030; Kế hoạch số 1306/KH-UBND ngày 12/5/2022 thực hiện Chiến lược 
phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045. 
Trong đó đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới và nâng cao chất 
lượng giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhật thức của cấp 
ủy, chính quyền, các cấp, các ngành và toàn xã hội về giáo dục nghề nghiệp. 

2. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học 
sinh sau THCS theo hướng giảm tỷ lệ học sinh học tại các trung tâm GDNN – 
GDTX, tăng tỉ lệ học sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để học nghề kết 
hợp với học văn hóa phổ thông. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ 
đối với học sinh tốt nghiệp THPT vào giáo dục nghề nghiệp. 

3. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó nghiên cứu 
sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo tổ chức hệ thống gồm các trường 
cao đẳng chất lượng cao, trường trọng điểm, chuyên sâu để đào tạo nhân lực các 
ngành, nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần xây 
dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030. Sáp nhập các 



cơ sở giáo dục nghề nghiệp yếu kém, hoạt động không hiệu quả, không đủ năng 
lực triển khai tự chủ. Không sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nhóm 
đối tượng đặc thù và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực hoạt động tự chủ 
cao. Rà soát, sắp xếp lại các Trung tâm GDNN – GDTX cấp huyện đảm bảo đúng 
quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình địa phương. Đồng thời củng cố 
và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo 
dục thường xuyên cấp huyện sau sắp xếp; Đẩy mạnh sự hợp tác giữa các Trung 
tâm GDNN - GDTX cấp huyện với các trường cao đẳng, trung cấp để tổ chức 
đào tạo. 

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
- Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp nhằm hiện đại hóa, chuẩn hóa theo ngành nghề và trình độ đào tạo; đối 
với các nghề trọng điểm các cấp trình độ, thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị 
đào tạo theo chuẩn đầu ra của khu vực và thế giới, phù hợp với hoàn cảnh thực 
tiễn, yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

- Chú trọng đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động cũng như nhu cầu 
việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tập trung đào tạo 
đội ngũ công nhân kĩ thuật cao, lao động lành nghề cho các khu công nghiệp và 
các doanh nhiệp trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp 
trong quá trình đào tạo từ khâu phát triển chương trình đào tạo, tham gia đào tạo, 
thi, kiểm tra đánh giá người học, tuyển dụng người học sau khi tốt nghiệp. Tăng 
cường đào tạo nghề tại doanh nghiệp để khai thác, sử dụng thiết bị đào tạo của 
doanh nghiệp. 

5. Phát triển thị trường lao động, tạo thị trường lao động trên môi trường 
số để gắn kết nhu cầu của doanh nghiệp trong tỉnh với nguồn cung lao động 
trong và ngoài tỉnh. Trong đó, xây dựng thị trường lao động công khai minh 
bạch, thuận tiện để kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở 
đào tạo và người lao động thông qua ứng dụng chuyển đổi số. Cụ thể, xây dựng 
App Vieclamhaiduong với đầy đủ thông tin về nhu cầu tuyển dụng, mức lương, 
đào tạo, đào tạo lại, của các doanh nghiệp để các cơ sở đào tạo và người lao 
động trong tỉnh, ngoài tỉnh có thể dễ dàng tìm được nhu cầu đào tạo và việc làm 
qua App. 

Vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo Hội đồng 
nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Trình;
- Lưu: VT, GDNN.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tùng




		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-10T12:06:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<soldtbxh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-10T12:06:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<soldtbxh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-10T12:07:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<soldtbxh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




