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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác giải quyết việc làm cho  

người lao động năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà 

 

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-SLĐTBXH, ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai công tác giải quyết việc làm cho 

người lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch triển khai công tác giải 

quyết việc làm cho người lao động năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khắc phục cơ bản tình trạng mất cân đối Cung - Cầu lao động trên địa bàn 

huyện; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực tăng tỷ trọng lao động 

trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. 

- Phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác tạo việc làm đã đề ra 

theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 

của huyện. 

2. Yêu cầu 

- Phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững trên địa bàn huyện nhằm 

huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động của từng xã, thị trấn và toàn huyện. 

- Phát triển thị trường lao động bảo đảm tính lành mạnh, ổn định, tạo ra nhiều 

việc làm; khuyến khích các hình thức tạo việc làm tại chỗ, đẩy mạnh hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá 

kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện 

1.1. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: giải quyết việc làm 330 

người, trong đó: 

- Thực hiện dịch vụ giải quyết việc làm cho người lao động, cung ứng lao động 

cho các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh: 310 người; 

- Thực hiện dịch vụ tiếp nhận đăng ký người lao động có nhu cầu đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng do các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động 

tuyển dụng: 20 người. 

1.2. UBND các xã, thị trấn: Giải quyết việc làm 680 người, trong đó:  
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- Chủ trì, phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải 

quyết cho vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm: 550 người. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách 

hỗ trợ tạo việc làm của địa phương thông qua công tác tuyển dụng lao động của 

doanh nghiệp hợp tác xã; các hình thức tổ, nhóm hợp tác sản xuất, kinh doanh; hỗ 

trợ vốn tạo việc làm từ các chương trình, dự án: 130 người. 

2. Một số giải pháp thực hiện 

- Hỗ trợ phát triển nhanh, mạnh mạng lưới doanh nghiệp và doanh nhân để tạo 

việc làm mới, đồng thời ổn định việc làm thông qua xây dựng mối quan hệ hài hòa 

trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chính sách tín dụng 

việc làm nhằm tạo việc làm thông qua hoạt động cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về 

việc làm và từ các tổ chức tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm. 

- Thu hút các doanh nghiệp có năng lực, uy tín đến tư vấn, tuyển chọn lao động 

tại địa phương đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện kịp thời, đầy 

đủ các chính sách hỗ trợ chi phí học nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần 

thiết, chi phí làm các thủ tục cần thiết cho người lao động là người dân tộc thiểu số; 

người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân 

của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. Tạo điều kiện để người lao động không thuộc diện chính sách được vay vốn 

với lãi suất ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn uỷ thác của 

ngân sách huyện cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đa dạng hóa các hình thức giao 

dịch việc làm; duy trì thường xuyên, định kỳ, nâng cao tần suất, chất lượng, hiệu 

quả các phiên giao dịch việc làm; cung cấp cơ sở dữ liệu về cầu và cung lao động 

nhằm làm tăng cơ hội, khả năng tìm việc làm của người lao động. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết việc làm bằng nhiều hình thức 

như: Tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt khai 

thác tốt hệ thống truyền thanh tại các tổ dân phố, thôn,..., thông qua hệ thống các tổ 

chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của người dân 

về giải quyết việc làm. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ trong 

năm (nếu có) để triển khai thực hiện, đáp ứng công tác giải quyết việc làm cho 

người lao động. 

- Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

-  Nguồn kinh phí hợp lý, hợp lệ khác (nếu có); đồng thời, tăng cường vận 

động kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để chủ động triển khai 

theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức 

tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động thực hiện theo chỉ 

tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

- Phối hợp với Phòng Giao dịch ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

điều hành hoạt động cho vay của Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm có hiệu quả.  

- Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng 

hợp thông tin thị trường lao động năm 2023; kịp thời nắm bắt tình hình cung, cầu 

lao động để đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động;  

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị của huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch gắn với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, thị trấn. 

- Định kỳ báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm (vào ngày 15 của 

tháng: 3, 6, 9 12) về kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp chung. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác giải quyết việc làm cho người lao 

động năm 2023 trên địa bàn huyện của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH(b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện(b/c); 

- Phòng LĐ-TB&XH(t/h); 

- Phòng GD Ngân hàng CSXH huyện(t/h); 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh(p/h); 

- UBND các xã, thị trấn(t/h); 

- Lưu:VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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