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Kính thưa ........................................................................................................ 

......................................................................................................................... 

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương! 

Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố! 

Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội xin gửi tới các 

đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu về dự Hội thảo lời chúc sức khỏe và lời chào 

trân trọng nhất, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 

Được sự phân công của Ban Tổ chức, sau đây tôi xin phát biểu tham luận với 

chủ đề “Phát triển thị trường lao động bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho 

người lao động trên địa bàn thủ đô Hà Nội”.  

Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Thủ đô Hà Nội với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính; trung tâm lớn về 
văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là đô thị đặc biệt với 30 

quận, huyện, thị xã, dân số đông, gia tăng cơ học nhanh. Toàn Thành phố có trên 

4,2 triệu người trong độ tuổi lao động. Ước có trên 4,1 triệu lao động có việc làm, 

trong đó khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 60,58%, tương đương 2,48 

triệu người, lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 32,41%, 

tương đương gần 1,32 triệu người, lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản chiếm 7,00%, tương đương 0,3 triệu người. Các hoạt động hỗ trợ, thúc 

đẩy thị trường lao động luôn được thành phố quan tâm đẩy mạnh, triển khai có 

hiệu quả trên hệ thống 14 sàn giao dịch việc làm, trong đó có 01 sàn giao dịch việc 

làm trung tâm và 13 sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các quận, huyện, thị xã; tạo 

cơ hội cho người lao động tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp.  

Đặc biệt trong gần 02 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động trực tiếp và 

ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập và đời sống của Nhân dân. Hà Nội đã tập 

trung các nguồn lực, triển khai các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để phòng, chống 

dịch bệnh và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Cùng với các chính sách của 

Trung ương, thành phố Hà Nội cũng đã ban hành một số chính sách đặc thù để hỗ 
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trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, người lao động, người có công với cách mạng, 

hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em... gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19. Tổng nguồn lực thực hiện trên 10.640,4 tỷ đồng. 

Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nói chung 

và tình hình lao động việc làm nói riêng trong thời gian qua trên địa bàn Thành phố 
có nhiều chuyển biến tích cực, thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường thực hiện các 

giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới 

song song với thích ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo 

tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Vì vậy, năm 2022 đã có gần 

200.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt trên 120% so với Kế hoạch, tăng 

24% so với cùng kỳ năm 2021. Bằng các giải pháp, nhiệm vụ giải quyết việc làm 

hiệu quả, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị năm 2022 là 3,18%, giảm 0,79% điểm 

so với năm 2021. 

Để đạt được các kết quả trên, Thành phố đã chỉ đạo các sở ngành liên quan 

quyết liệt thực hiện 05 nhóm giải pháp: (1) Nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, tạo việc làm; (2) Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (3) 

Nhóm giải pháp phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm; (4) Nhóm 

giải pháp về tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động; (5) Nhóm giải pháp về nâng 

cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách Thành phố 
ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND 

Thành phố, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng đạt kết quả tích cực, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại; tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch 

vụ tăng, khu vực nông nghiệp giảm. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng 

sáng, xanh, sạch đẹp hơn. Hà Nội thường xuyên rà soát, đánh giá, ban hành kịp 

thời các chính sách đặc thù, góp phần đảm bảo và đáp ứng các nhu cầu, dịch vụ cơ 

bản của người dân. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành phố trong công tác 

chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, góp 

phần tạo nên một xã hội hạnh phúc, hài hòa và công bằng. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thành phố vẫn còn một số khó khăn, 

như: Chuyển dịch cơ cấu lao động chưa đồng bộ với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; 
nhiều người dân có nhu cầu chuyển đổi nghề, tìm việc làm mới, đặc biệt sau đợt 

dịch bệnh Covid-19; việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp của một bộ phận chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, hệ thống 

dịch vụ xã hội còn chưa đáp ứng được yêu cầu. 
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Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Năm 2023, dự báo là một năm khó khăn đối với sự phát triển kinh tế Thủ đô, 

Thành phố đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 lao động trên địa bàn 

thành phố, tăng 2.000 người so với năm 2022. 

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội, thành phố Hà Nội đặt mục 

tiêu: Giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội và 

quản trị xã hội, góp phần xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững và tiến 

bộ. Cụ thể một số nội dung như sau: 

Một là: Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền công tác đảm bảo 

việc làm, an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi cho người lao động. 

Hai là: Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với 

người lao động, đảm bảo tính đa dạng, đồng bộ, toàn diện, phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn lực của Thành phố. 
Các chính sách được ban hành phải đảm bảo linh hoạt, phù hợp, khả thi.  

Ba là: Tập trung phát triển thị trường lao động linh hoạt, bền vững, hội nhập. 

Hình thành mạng lưới thông tin thị trường lao động trực tuyến hiện đại để kết nối 
cung cầu lao động. Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp 

ứng nhu cầu thị trường lao động, nhất là nguồn lao động có chất lượng cao. Triển 

khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. 

Bốn là: Phát triển mạnh khu vực dân doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ để 
nhanh chóng tạo ra việc làm và thu hút lao động vào sản xuất. Tiếp tục phát triển 

các làng nghề truyền thống theo hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao, kết hợp 

giữa phát triển các làng nghề với phát triển du lịch để tạo việc làm. 

Năm là: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng khả năng tiếp cận, thụ hưởng 

các chính sách, dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; 

xử lý nghiêm các đơn vị nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.  

Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà 

nước và Thành phố để đảm bảo đời sống Nhân dân và ổn định chính trị, xã hội. 
Trong đó, phát triển thị trường lao động bền vững góp phần quan trọng để tạo 

nguồn lao động ổn định, có chất lượng, đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa 

- hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, hiện đại. 

Trên đây là tham luận của thành phố Hà Nội về “Phát triển thị trường lao 

động bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn thủ đô 

Hà Nội”.  
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Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng quý vị đại biểu mạnh 

khỏe, hạnh phúc, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


