
 

 

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG - GÓC NHÌN TỪ ĐỊA 

PHƯƠNG VÀ DOANH NGHIỆP 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai 

 

 
Kính thưa:........................... 
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa Hội nghị! 
 
Được sự phân công của Ban Tổ chức, tôi xin báo cáo một số nội dung về 

“Phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tại 

địa phương - Góc nhìn từ địa phương và doanh nghiệp.  

Kính thưa Hội nghị! 

Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ với dân số khoảng 3,2 triệu 

người, trong đó dân số khu vực thành thị chiếm 44,7%, khu vực nông thôn chiếm 

55,2% và dân tộc thiểu số chiếm 0,1%. Tỉnh Đồng Nai có vị trí quan trọng về 
kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam, có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạch đi 

qua như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51; tuyến đường sắt Bắc - Nam, tuyến 

đường thủy nội địa và Cảng Đồng Nai. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

có trên 41.000 tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 

đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhà nước và có vốn góp chi phối 27 

doanh nghiệp; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1.551 doanh nghiệp; 

doanh nghiệp dân doanh: trên 39.685 doanh nghiệp. Về lực lượng lao động: 

khoảng hơn khoảng 895.710 người, trong đó lao động trong các khu công nghiệp 

(KCN) là 618.531 lao động. Về tỷ lệ trình độ tay nghề người lao động: Trung 

cấp trở lên là 20%, lao động đã qua đào tạo (kể cả doanh nghiệp đào tạo) 40%, 

lao động chưa qua đào tạo là 40%. Xét về cơ cấu ngành nghề thì dệt may, giày 

da là ngành sử dụng đông lao động nhất (57%); tiếp theo là các ngành như cơ khí 

(12%); chế biến gỗ (7%); nhựa và hóa chất (7%); điện, điện tử (6%). Về quy mô 

cơ cấu lao động, lao động ngoại tỉnh chiếm đa số (51%). Về cơ cấu giới tính, lao 

động nữ có tỷ lệ cao hơn (59%). Người lao động tập trung làm việc tại các doanh 

nghiệp có vốn FDI (chiếm 92%).  
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Trong những năm qua, với những chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh 

Đồng Nai đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phát triển thị trường 

lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tại địa phương, cụ thể: 

- Thứ nhất, về xu hướng phát triển kinh tế - xã hội 

Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

ngành theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông 

nghiệp. Đến nay, trong cơ cấu ngành, công nghiệp đã chiếm tỷ trọng gần 

60,43%. Trong cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp cũng có sự chuyển dịch theo 

hướng hiện đại hoá. Các ngành công nghiệp trên địa bàn đang dần được cơ cấu 

lại, hướng vào các ngành có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, công nghiệp 

hỗ trợ, công nghiệp sạch, giá trị gia tăng lớn; giảm các ngành sản xuất gia công, 

sử dụng lao động, ô nhiễm môi trường.  

Tính đến nay, trên địa bàn có 32 KCN được thành lập, trong đó có 31/32 

KCN đang hoạt động, 01 KCN trong giai đoạn xây dựng hạ tầng thu hút 42 quốc 

gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số 1.915 dự án (1.629 dự án đã đi 

vào hoạt động, trong đó có 1.369 dự án đầu tư nước ngoài và 260 dự án trong 

nước) với tổng số lao động là 615.358 người (chiếm 51.2% tổng số lao động làm 

việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh). 

Việc thu hút và mở rộng các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có vốn đầu 

tư nước ngoài đã có sự chọn lọc, ưu tiên cho những dự án sử dụng các trang thiết 
bị kỹ thuật, thân thiện với môi trường nhằm hướng đến phát triển nền kinh tế 
theo hướng bền vững.  

- Thứ hai, xu thế đào tạo, phát triển nguồn nhân lực  

Thời gian qua, các trường và cơ sở dạy nghề trên địa bàn đã định hướng và 

lựa chọn những ngành nghề đào tạo trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và nhu cầu thị trường lao động. Từ 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 

513.886 người được tuyển mới đào tạo nghề, trong đó dài hạn (cao đẳng, trung 

cấp nghề) là 113.094 người (chiếm 22%); đào tạo nghề ngắn hạn (sơ cấp nghề, 
dạy nghề thường xuyên) là 400.792 người (chiếm 78 %). Số người đã tốt nghiệp 

các khóa đào tạo nghề là 452.462  người, trong đó dài hạn (cao đẳng, trung cấp 

nghề) là 128.688 người tuyển mới (đạt tỷ lệ 28.4%); đào tạo nghề ngắn hạn (sơ 

cấp nghề, dạy nghề thường xuyên) là 323.954 người tuyển mới (đạt tỷ lệ 71.6%).   

Việc tổ chức và triển khai đồng bộ các giải pháp về đào tạo nghề trong 

thời gian qua đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc 
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biệt là đội ngũ công nhân kỹ thuật, công nhân có tay nghề. Nhu cầu đào tạo trên 

địa bàn tỉnh thời gian tới sẽ gắn với sự phát triển của khu vực và thế giới, từ 

bước nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện chất lượng sản phẩm, đóng góp 

ngày càng lớn hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

- Thứ ba, tác động đối với người lao động 

+ Trong tiến trình hội nhập quốc tế, định hướng của Đồng Nai trong thời 

gian sắp tới sẽ phát triển và thu hút các ngành công nghiệp có trình độ khoa học 

kỹ thuật hiện đại, sử dụng ít lao động, không gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt ưu 

tiên phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, những ngành công nghiệp có thể tham 

gia chuỗi giá trị toàn cầu. Quá trình chuyển đổi này sẽ diễn ra mạnh mẽ và toàn 

diện từ mô hình tăng trưởng chiều rộng (chủ yếu dựa vào việc gia tăng đầu tư, 

khai thác lợi thế về tài nguyên, nhân công giá rẻ) sang mô hình tăng trưởng theo 

chiều sâu (động lực chính là việc tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, tính 

cạnh tranh của các ngành kinh tế). Có thể thấy đây vừa là những cơ hội đồng thời 

là các thách thức cho nguồn nhân lực tại các KCN Đồng Nai trong thời đại Công 

nghiệp Cách mạng 4.0 hiện nay. 

+ Việc sử dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến đã nâng cao được năng 

suất lao động và chất lượng sản phẩm, từ đó thu nhập của người lao động ngày 

càng được nâng lên. Bên cạnh đó, tại nhiều doanh nghiệp còn áp dụng nhiều 

chính sách phúc lợi cho người lao động như trợ cấp đi lại, nhà ở, bữa ăn giữa ca, 

hỗ trợ học văn hóa, ngoại ngữ... nhằm thu hút và phát triển nguồn lao động chất 
lượng cao tại doanh nghiệp.  

+ Việc làm trong các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp 

người lao động có cơ hội được tiếp thu nhiều kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để 
người lao động rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật trong sản xuất kinh 

doanh, đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng lao động và quy trình công 

nghệ mới. Đồng thời, được tiếp cận với nhiều nền văn hóa công nghiệp đa dạng 

trên thế giới thể hiện qua văn hóa, phong cách của doanh nghiệp đến từ nhiều 

quốc gia trên thế giới… từ đó tích lũy cho bản thân những kinh nghiệm sống 

phong phú, tạo lập kỹ năng, tác phong công nghiệp, từ đó có thể tiếp cận nhanh 

chóng với nhiều môi trường làm việc khác nhau. 

- Thứ tư, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động 



4 

 

Hàng năm tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời kế hoạch giải 
quyết việc làm, đối với năm 2022, tính đến ngày 01/12/2022, đã tư vấn giải quyết 
việc làm cho 78.009/80.000 lượt người, đạt 97,51% kế hoạch năm, tăng 39,15% 

so với cùng kỳ năm 2021. Kết nối thông tin, nhu cầu tuyển dụng lao động của 

doanh nghiệp với nhu cầu tìm việc của người lao động; theo dõi nắm tình hình 

khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân tại cơ sở, kịp thời 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân 

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước và 

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo tuyển dụng với thị trường Hàn Quốc 

và Đức. Triển khai tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm. Trong đó, tổ chức 20 sàn 

GDVL đạt 161,54% so với cùng kỳ 2021 (05 sàn trực tuyến và 15 sàn trực tiếp), 

01 ngày hội việc làm và phối hợp tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm trực tiếp có 

kết nối trực tuyến với Sàn GDVL tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bắc Ninh cho lao động 

EPS và thực tập sinh IM Japan về nước. Kết quả có 510 lượt doanh nghiệp đăng 

ký (trong đó 372 doanh nghiệp và 7.030 người lao động tham gia). Số người được 

tư vấn là 5.115 lượt người đạt 127,88% kế hoạch năm. Số hồ sơ tiếp nhận là 4.238 

hồ sơ đạt 121,09% kế hoạch năm. Số người được tuyển là 3.595 người đạt 
120,84% kế hoạch năm. 

Thứ năm, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, người lao 

động của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương 

Tứ năm 2021 đến nay, tỉnh đã kịp thời triển khai đầy đủ các chính sách hỗ 

trợ của Chính phủ đến với người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng số lượt đối tượng được phê duyệt hỗ trợ 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện 

hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: 267.875 người với số tiền 

821,81 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động ngừng việc: 321.388 người với số tiền 

394,14 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không 

đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 186 người lao động với số tiền là 777,06 

triệu đồng; hỗ trợ người điều trị Covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ thêm đối với trẻ em, 

người cao tuổi và người khuyết tật là F0, F1: 586.101 người với số tiền 594,30 tỷ 

đồng; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên 

du lịch:  52 người với số tiền 192,92 triệu đồng; hỗ trợ người lao động không giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do): 965.560 người với số tiền 1.448,34 tỷ 

đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, ở 
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trọ, theo  Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ: 4.089 doanh nghiệp với 341.790 lao động, trong đó: 300.648 lao động hưởng 

chính sách đang làm việc tại doanh nghiệp; 41.142 lao động hưởng chính sách 

quay trở lại thị trường lao động tổng số tiền hỗ trợ là 442,15 tỷ đồng, trong đó đã 

giải ngân số tiền là 442,15 tỷ đồng..  

Bên cạnh đó thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân 

hàng chính sách xã hội: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải 
ngân vay vốn để trả lương ngừng việc người lao động cho 18 doanh nghiệp với 

số tiền là 10.488 triệu đồng; vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 45 

doanh nghiệp với số tiền là 1.081.786 triệu đồng. Hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm 

thất nghiệp: Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của 

những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN vào quỹ BHTN cho đơn 

vị sử dụng lao động; giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động và 

bệnh nghề nghiệp cho 10.534 đơn vị sử dụng 719.109 người lao động với số tiền 

trên 251 tỷ đồng (100% các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ); tạm 

dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hỗ trợ đối với 45 

đơn vị với số tiền là 103,04 tỷ đồng (theo đề nghị của doanh nghiệp). 

Thứ sáu, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (hỗ trợ hộ kinh doanh: 22.430 hộ kinh 

doanh với số tiền là 67,29 tỷ đồng. Đã thực hiện chi trả cho 22.255 người với số 

tiền 66,76 tỷ đồng (đạt tỷ lệ chi trả 99,22%) và có 175 đối tượng không thực hiện 

chi trả do trùng/sai đối tượng, không liên hệ được đối tượng…); triển khai Nghị 
quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 

của Chính phủ; Nghị quyết số 406/NQ- UBtVQH15 ngày 19/10/2021; Nghị định 

số 92/2021/NQ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu 

tác động của dịch Covid-19. Triển khai thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; 

gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá 
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trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022; tiếp tục thực 

hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối 

với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… 

Ngoài việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, người 

lao động, người sử dụng lao động của Trung ương thì hiện UBND tỉnh Đồng Nai 

đang tham mưu xây dựng chính sách đặc thù của địa phương như trình Hội đồng 

nhân dân ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ người lao động mất việc làm, 

phải tạm hoãn hợp đồng lao động do doanh nghiệp không có đơn hàng, ngừng 

hoạt động. 

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa Hội nghị! 

 Đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của đời 

sống kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng, nhất là 

trong lĩnh vực lao động, việc làm. Qua tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp, 

các địa phương, đợt dịch lần thứ 4 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất của 

doanh nghiệp, việc làm của người lao động. Thời gian giãn cách, phong tỏa quá 

dài nên nhiều lao động gặp khó khăn trong cuộc sống đã chủ động chấm dứt 

hợp đồng lao động để về quê tạo ra một đợt dịch chuyển lao động lớn nhất từ 

trước tới nay, số lao động di chuyển từ Đồng Nai về các tỉnh ước khoảng 

50.000 - 60.000 người, chủ yếu tập trung về các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nam 

bộ, Tây Nguyên. Khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 đã đặt ra nhiều thách 

thức mới trong thực hiện mục tiêu việc làm bền vững của đất nước. Nguồn lao 

động tại Đồng Nai bị suy giảm đáng kể vì các biện pháp cách ly, điều trị do 

COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường lao động, 

số lao động được duy trì việc làm đầy đủ giảm mạnh nhất trong những năm qua. 

Cho đến đầu năm 2022, khi dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát thì thị trường 

lao động Đồng Nai đã ổn định trở lại. Theo thống kê nhanh tại hơn 300 doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp cần khoảng 35.000 - 

40.000 lao động để khôi phục hoạt động sản xuất và đáp ứng các đơn hàng bù 

đắp lại thời gian hơn 3 tháng doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19. Những ngành nghề có nhu cầu sử dụng lao động lớn 

như: dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện tử. Như vậy tình trạng khan hiếm lao 

động (chủ yếu là lao động phổ thông) với số lượng lớn sẽ tiếp diễn càng làm cho 

quá trình khôi phục hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, vào 

những tháng cuối năm 2022, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 tại 
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các nước bạn và chiến dịch quân sự đặc biệt giữa Nga và Ukraina vẫn đang 

diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu nói 

chung và đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt 

Nam nói riêng. Hiện tại nhiều doanh nghiệp phải xây dựng các phương án 

như: Giảm chi phí sản xuất, tạm dừng tuyển dụng lao động, bố trí cho người 

lao động ngừng việc… Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Đồng Nai, hiện đã có trên 24.000 lao động trên địa bàn tỉnh mất việc làm, 

bị ngừng việc hoặc phải tạm hoãn hợp đồng. 

Có thể thấy, những doanh nghiệp, những ngành nghề sử dụng nhiều lao 

động phổ thông sẽ chịu sự ảnh hưởng nặng nề hơn so với những doanh nghiệp có 

thế mạnh về công nghệ, do đó việc làm, thu nhập, cuộc sống của bản thân và gia 

đình những lao động tại những doanh nghiệp trên dễ bị tổn thương, tác động nặng 

nề hơn.  

 Kính thưa Hội nghị 

Từ thực tiễn những tác động tiêu cực của dịch bệnh và trong bối cảnh và 

xu hướng phát triển của thời đại. Nhằm duy trì việc làm bền vững, đưa thị trường 

lao động Đồng Nai trở lại ổn định. Trước mắt và lâu dài, tỉnh Đồng Nai xác định 

một số giải pháp trọng tâm như sau: 

- Thứ nhất, tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ 

người lao động, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhằm 

giúp các doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, thích ứng với diễn biến của dịch 

trên cơ sở bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị 
quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm 

thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các 

chủ trương, chính sách của tỉnh.  

- Thứ hai, tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cho các doanh 

nghiệp; cải cách quy trình, thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ 

trợ đơn giản, thuận tiện, kịp thời nhằm kích thích nền kinh tế, cũng như nhu cầu 

sử dụng lao động. Sớm ban hành những chính sách ưu tiên và khuyến khích hộ 

sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, vì đây sẽ lực lượng phục hồi nhanh hơn 

so với các loại hình khác và tạo nhiều chỗ làm việc để thu hút người lao 

động. Những biện pháp này không chỉ giúp các doanh nghiệp và người lao động 
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thoát khỏi nguy cơ phá sản, mất việc và giảm thu nhập, mà còn tạo động lực thúc 

đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. 

- Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của chương trình giải quyết 
việc làm. Đa dạng hóa các hình thức tạo việc làm kết hợp đào tạo nghề; mở 

nhiều sàn giao dịch phù hợp với đặc điểm của địa phương và đối tượng tham gia, 

nâng cao năng lực tư vấn, giới thiệu việc làm của trung tâm dịch vụ việc làm 

trong vận hành sàn giao dịch. Tăng cường sự phối hợp kết nối thông tin giữa các 

Trung tâm dịch vụ việc làm với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động.  

- Thứ tư, chuyển hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới theo hướng tăng 

chất lượng, tăng nhanh các ngành dịch vụ công nghiệp kỹ thuật cao, đặc biệt chú 

trọng thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ. Khuyến khích ứng dụng, sử dụng 

khoa học công nghệ cao. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 

nghề nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành 

nghề đòi hỏi kỹ thuật cao. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 

năng nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là lao động trẻ, lao động là người 

đồng bào dân tộc, lao động nữ nhằm phát triển về số lượng, đảm bảo về chất 
lượng, hợp lý về cơ cấu, để có một đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, có 

kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới, 

nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả, sản xuất, kinh doanh. 

- Thứ năm, xây dựng các tiêu chí cần thiết để sớm mở cửa thị trường, giúp 

ngành dịch vụ phục hồi và phát triển. Các ngành này phát triển sẽ thu hút số 

lượng lớn lao động tham gia, góp phần tận dụng tốt hơn tiềm năng lao động sẵn 

có. Đồng thời, đẩy nhanh việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh để phục hồi hoạt động kinh tế của tất cả các 

ngành, đặc biệt là các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 như: 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ; dịch vụ lưu trú, ăn 

uống; vận tải… 

Kính thưa các đồng chí! 

Trong bối cảnh và tình hình chung hiện nay, những giải pháp nêu trên chỉ 
là một trong rất nhiều các giải pháp nhằm sớm phục hồi kinh tế, tạo việc làm cho 

người lao động trong bối cảnh bình thường mới ủa tỉnh Đồng Nai. Để thực hiện 

thắng lợi mục tiêu kép, Việt Nam chúng ta cần tiếp tục có những giải pháp tổng 

thể, mang tính đột phá và có ảnh hưởng, tác động tích cực, toàn diện, mạnh mẽ 
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từ Trung ương. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự 

chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ và sự đoàn kết, hiệp tâm của các bộ, 

ban, ngành và các địa phương, Việt Nam sẽ sớm phục hồi nền kinh tế trong bối 

cảnh bình thường mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, tiếp tục đưa Việt Nam 

trở thành một điểm sáng trong khu vực và trên thế giới trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19, chiến tranh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường hiện 

nay. 

Trên đây là một số nội dung về ““Phát triển thị trường lao động, đảm bảo 

an sinh xã hội cho người lao động tại địa phương - Góc nhìn từ địa phương và 

doanh nghiệp”.  

Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và 

thành công 

 

 

  


