Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
BÁO CÁO THAM LUẬN
Triển khai thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Lao động
Thương binh và Xã hội được giao trong Nghị quyết của HĐND tỉnh
về nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm giai đoạn 2016-2020
Nghị quyết số 14/2016-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Bến Tre, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020
đã xác định mục tiêu giảm nghèo bền vững, gắn với giải quyết việc làm, đưa người
lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo,
góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người
dân. Trong đó, chỉ tiêu NQ giai đoạn 2016-2020: giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân
1,5%/năm; giải quyết việc làm cho 18.000 lao động/năm; đưa người lao động đi
làm việc ở nước ngoài 500 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020
đạt từ 60-65%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%. Qua
5 năm triển khai Nghị quyết, tỉnh đã thực hiện đạt một số kết quả nổi bật, đó là:
Công tác giảm nghèo được các ngành, các cấp quan tâm phối hợp triển khai
kịp thời, đồng bộ bằng nhiều giải pháp cụ thể, đã triển khai Đề án phát triển đa
dạng sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; các chính sách, dự án
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững được triển khai đầy đủ,
kịp thời, chú trọng nguồn lực thực hiện mô hình giảm nghèo và đầu tư cơ sở hạ
tầng thiết yếu tại các xã bãi ngang ven biển; giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát
triển sinh kế, ổn định cuộc sống, từng bước đã tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch - vệ sinh môi trường và tiếp cận thông tin.v.v..
Qua đó, đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 44.915 hộ nghèo, tỷ lệ
12,11% cuối năm 2015, giảm xuống còn 18.218 hộ nghèo, tỷ lệ 3,58% cuối năm
2020. Như vậy, tỷ lệ giảm nghèo của giai đoạn 2016-2020 là 8,53%, bình quân mỗi
năm giảm 1,7%/năm, vượt chỉ tiêu NQ đề ra (NQ là 1,5%/năm).
Công tác giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng lao
động học nghề mỗi năm có tăng thêm, ngành nghề đào tạo được mở rộng. Các cơ
sở giáo dục nghề nghiệp được nâng cấp, xây dựng mới, trang thiết bị được đầu tư
tương đối hoàn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; công tác liên thông,
liên kết đào tạo và đào tạo theo đơn đặt hàng từng bước được chú trọng. Kết quả,
từ năm 2016-2020, toàn tỉnh đã đào tạo 50.234 người, trong đó cao đẳng 3.299
người, trung cấp 5.093 người, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên là 41.842 người.
Qua đó, đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 60,6% (NQ là
60%), trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30,95% (NQ là 30%).
Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở
nước ngoài được quan tâm thực hiện; thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch

việc làm và mở rộng kết nối cung-cầu lao động với các doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh. Từ năm 2016-2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 98.895 lao
động, đạt 109,88% NQ (NQ là 18.000 lao động/năm). Công tác đưa người lao
động đi làm việc ở nước ngoài được tỉnh xác định là một trong những giải pháp
khởi nghiệp thoát nghèo bền vững và tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt bằng
nhiều giải pháp như: Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
Nghị quyết về hỗ trợ vốn vay ưu đãi; Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu cho các
huyện, thành phố và vận động doanh nghiệp ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi cho
người lao động qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; đồng thời các cơ
quan, ban ngành, đoàn thể và các cấp tập trung đẩy mạnh vận động. Kết quả, từ
năm 2016-2020 toàn tỉnh đã đưa 4.588 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,
đạt 183,52% NQ (NQ là 500 lao động/năm).
Để giúp người lao động thuộc diện mồ côi, lao động tham gia khởi nghiệp
và bộ đội xuất ngũ của tỉnh có điều kiện gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho
người lao động ngoài các đối tượng Trung ương quy định. Trong đó, giai đoạn
2016-2020, có 461 người lao động thụ hưởng chính sách vay vốn theo Nghị quyết
số 24/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh,
với số tiền được hỗ trợ vay là 23.237.500 đồng và 27 người lao động được hỗ trợ
một phần chi phí tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết số
20/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, với số tiền hỗ trợ là
50.275.000 đồng.
Đạt được những kết quả trên là nhờ vào sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ
giữa các ngành, các cấp từ việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đến việc cụ
thể hóa, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện. Đặc biệt, vai trò
quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc giám sát quá trình thực hiện,
giúp cho đơn vị, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện
hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết được giao.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế
nhất định. Kết quả giảm nghèo mặc dù đã đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra nhưng chưa
đảm bảo tiêu chí thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh
bình quân hàng năm mặc dù có giảm nhưng vẫn còn cao (bình quân tỷ lệ hộ tái
nghèo khoảng 0,74%/năm; tỷ lệ hộ nghèo phát sinh khoảng 17,39%/năm so với
tổng số hộ nghèo); công tác tiếp cận, hướng dẫn hộ nghèo cách thức phát triển sinh
kế chưa đạt yêu cầu; việc kết nối các nguồn lực hỗ trợ và tiếp cận các dịch vụ xã
hội cơ bản còn hạn chế; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa phối hợp tốt với
doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng lao động, công tác phân luồng
học sinh có thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu; công tác tuyên truyền tư vấn giới
thiệu việc làm mặc dù có phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nhưng chưa được
thường xuyên liên tục nên một số thông tin về lao động, việc làm chưa thật sự đến

với người lao động, nhất là người lao động ở khu vực nông thôn; hiệu quả tác động
của chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết số
20/2018/NQ-HĐND tỉnh chưa cao, chưa thật sự thu hút người lao động lập hồ sơ
để hưởng chế độ hỗ trợ, trong đó có nội dung hỗ trợ chi phí đào tạo nghề hầu như
không thực hiện được, do phần lớn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người
lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn
tay nghề cho người lao động theo ngành nghề mà người lao động đăng ký tham gia
nên không có thu phí, do đó không cung cấp được chứng từ, hóa đơn để được hỗ
trợ.v.v..
Trong 05 năm tới, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà tiếp tục phát triển, cùng với
đó các vấn đề xã hội cũng phát sinh đa dạng và phức tạp như: biến đổi khí hậu,
xâm nhập mặn, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 sẽ còn ảnh hưởng, kéo dài,
làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là người nghèo.v.v...Đòi hỏi có sự
quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của toàn xã hội thực
hiện đạt một số chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021-2025 như: Mỗi năm giải
quyết việc làm cho 18-20 nghìn lao động, trong đó đưa 2.000 lao động đi làm việc
có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 1-1,5%/năm;
tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng
cấp, chứng chỉ đạt 35%. Để đạt được các mục tiêu trên, cần phải tập trung vào
những nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, thực
hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025
theo hướng tiếp cận đa chiều; tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình, dự án hỗ
trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, khởi nghiệp và vươn lên thoát
nghèo trong giai đoạn 2021-2025; ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với
người dân vùng khó khăn, bãi ngang ven biển; kết hợp chặt chẽ giữa chính sách
giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hỗ trợ
hộ nghèo phát triển sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tăng cơ hội tiếp cận
chính sách đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức tự vươn lên thoát nghèo; vận
động xã hội hóa trợ giúp người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; củng cố,
kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, bộ máy, cán
bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, đặc biệt là ở cơ sở. Tiếp tục phát huy vai trò
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong phân công theo dõi, hỗ trợ hộ
nghèo, hộ cận nghèo.
Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động từ cấp tỉnh đến
cấp xã; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; tổ chức hiệu quả các phiên
giao dịch việc làm; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án
giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với tinh thần “Đi học
nghề, về làm chủ, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là bắt đầu khởi

nghiệp” theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TU của Tỉnh ủy; lựa chọn, giới thiệu các
doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có uy tín, ngành nghề
và thị trường lao động phù hợp để người lao động tham gia vừa có thu nhập cao,
vừa sử dụng hiệu quả ngành nghề để tạo việc làm hoặc phát triển kinh tế tại địa
phương sau khi về nước; liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp có chức năng đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng và
đem lại lợi ích cao nhất cho người lao động.
Triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Thực
hiện các giải pháp phát triển, đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị
trường lao động; quan tâm đào tạo các ngành trọng điểm, các ngành có khả năng liên
kết với các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở các thị trường tìm năng, có thu
nhập cao và an toàn cho người lao động; tăng cường tư vấn hướng nghiệp; phối hợp
với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan thực hiện phân luồng học
sinh; gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; hỗ trợ Trường Cao
đẳng Bến Tre xây dựng Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bến Tre giai đoạn
2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trở thành cơ sở đào tạo nghề chuyên nghiệp,
đa ngành, đa cấp theo nhu cầu của thị trường lao động và hướng đến tự chủ.
Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng
nhiệt tình của nhân dân, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đưa người lao
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2021-2025 trên
địa bàn tỉnh sẽ tạo nên những đột phá và đạt thành tích mới, thực hiện thắng lợi các
mục tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.
Trên là tham luận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.

