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HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 37/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020” __________________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHOÁ X KỲ HỌP THỨ 14   
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015;  
Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7/ năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 
năm 2020; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 
2020”; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 22/BC-ĐGS ngày 09 tháng 7 năm 2020 của 
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung Báo cáo kết quả giám 

sát số 22/BC-ĐGS ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Đoàn giám sát chuyên đề 
“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh 
Thuận, giai đoạn 2016 - 2020”, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau: 

1. Kết quả đạt được 
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chính sách, 

pháp luật về phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh được thực hiện cơ bản 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đề ra; công tác đào tạo nghề, chuyển đổi 
nghề, giải quyết việc làm cho lao động đạt kết quả tích cực góp phần thực hiện 
mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Quy mô, chất lượng giáo dục được duy trì; giáo dục miền núi được chú 
trọng; mạng lưới đào tạo nghề được mở rộng; công tác xã hội hoá trong xây dựng 
trường học ngoài công lập được tăng cường và đạt kết quả, nhất là đối với bậc 
giáo dục mầm non. 

- Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 
được thực hiện sát với nhu cầu, vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu, tiêu chuẩn 
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ngạch tuyển dụng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được củng cố, 
tinh gọn, chất lượng được nâng lên. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức, chính sách thu hút người có trình độ cao được ban hành và thực 
hiện góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực trên địa 
bàn tỉnh. 

Đạt được kết quả nêu trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh 
ủy; sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp Nhân dân, các 
doanh nghiệp trong việc tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển 
nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.  

2. Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, bất cập: 
- Một số sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực 

hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chưa sát với yêu cầu, nhiệm vụ công tác 
đề ra; việc phân công, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy hoạch 
phát triển nhân lực có mặt, có nơi chưa được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thực 
hiện công tác còn lúng túng; công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình 
hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa được tổ chức thực hiện theo quy định. 

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ còn thấp, có chỉ tiêu chưa đạt so 
với mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07 tháng 11 
năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng 
nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 (Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh), Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai 
đoạn 2011 - 2020 (Quyết định số 546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ 
thể một số chỉ tiêu như: chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu lao động để đáp ứng nhu 
cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo; bảo đảm nhu 
cầu số lượng và nâng cao chất lượng lao động cho các ngành kinh tế trụ cột; đào 
tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; có một số chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm 
vụ không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
nhưng chưa được đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương và hội nhập quốc tế; cơ cấu đào tạo nghề cho lao động chủ 
yếu là đào tạo nghề ngắn hạn, dạy nghề thường xuyên, lao động có trình độ từ 
trung cấp nghề trở lên còn thấp, chỉ chiếm 11,8% tổng lao động qua đào tạo nghề 
giai đoạn 2016 - 2020; chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế, đào tạo nghề chưa 
sát với nhu cầu sử dụng, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, du lịch...  

- Công tác xã hội hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo còn khó khăn; việc thu 
hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trường học ngoài công lập còn hạn chế.  

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học còn thấp so 
với các tỉnh, thành phố trong khu vực và mức bình quân chung của cả nước; trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng quản lý, kiến thức hội 
nhập của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa đáp 
ứng yêu cầu công tác trong xu thế hội nhập và phát triển.  
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- Việc thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh tuy 
được quan tâm thực hiện nhưng kết quả đạt được còn hạn chế; việc thu hút nhân 
lực y tế chưa đạt so với chỉ tiêu được đề ra; việc thực hiện Đề án đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ sau đại học ở nước ngoài chưa đạt 
hiệu quả như mong muốn; chính sách sử dụng, bố trí việc làm cho sinh viên là 
người dân tộc thiểu số theo hệ cử tuyển sau khi tốt nghiệp chưa được thực hiện 
đảm bảo.  

- Việc huy động các nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện phát triển 
nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của 
tỉnh còn hạn chế, chỉ đạt 11,7% so với kế hoạch đề ra. 

- Việc thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác 
theo dõi, đánh giá phát triển nhân lực, định hướng, hoạch định chính sách phát 
triển nhân lực; việc hình thành hệ thống thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực của 
địa phương chưa được thực hiện đảm bảo theo yêu cầu đề ra tại Quyết định số 
546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định, bên cạnh những nguyên nhân khách 
quan như: Nguồn lực đầu tư, phát triển nhân lực của địa phương; việc thu hút đầu 
tư phát triển kinh tế - xã hội; việc ban hành cơ chế, chính sách phát triển doanh 
nghiệp tạo môi trường, điều kiện, cơ hội việc làm cho người lao động trong tỉnh 
còn hạn chế thì những bất cập, hạn chế nêu trên còn xuất phát từ nhứng nguyên 
nhân chủ quan như: một số sở, ngành, chính quyền địa phương chưa thật quan 
tâm, chú trọng trong việc xây dựng, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về 
phát triển nguồn nhân lực của ngành, của địa phương; công tác chỉ đạo, điều 
hành, kiểm tra, giám sát, công tác sơ kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ chưa được thực hiện đảm bảo theo quy định; sự phân công, phối hợp 
giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác phát triển nguồn nhân 
lực chưa thật rõ ràng, chặt chẽ.  

 
Điều 2. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân 

lực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đề 
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp; các cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực; các 
Chương trình, Đề án đã được đề ra theo Quyết định số 546/QĐ-UBND của Ủy 
ban nhân dân tỉnh; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; xây dựng các 
chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực trong giai 
đoạn tới.  

2. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong khu vực hành chính sự nghiệp; thực hiện có hiệu 
quả công tác đào tạo lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong nước và hội nhập quốc tế. 
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3. Tiếp tục thực hiện rà soát, nắm bắt nhu cầu việc làm của các đối tượng 
lao động, chú trọng các đối tượng lao động có trình độ cao nhưng chưa có việc 
làm, có giải pháp sử dụng nguồn nhân lực trong xã hội phù hợp với quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

4. Tiếp tục củng cố, duy trì, thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo 
dục, xóa mù chữ, sau mù chữ trên địa bàn tỉnh; tăng cường đầu tư phát triển giáo 
dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy 
nghề cho học sinh theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ 
Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập 
giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung 
học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn . 

5. Tăng cường cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng 
hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo theo hướng xây dựng trường 
đạt chuẩn quốc gia; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng bộ cả 3 mặt 
về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo đạt tiêu 
chuẩn khung trình độ quốc gia; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển Phân hiệu 
Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận thành 
phân hiệu mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp theo hướng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đáp ứng ngày 
càng cao yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, thị trường lao động của 
tỉnh, trong nước và quốc tế. 

6. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước của các sở, ngành, địa phương 
trong công tác phát triển nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dự 
báo, theo dõi, đánh giá, định hướng và hoạch định chính sách phát triển nguồn 
nhân lực đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết cho Hội đồng nhân dân 
tỉnh theo quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám 
sát việc thực hiện nghị quyết.  

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ họp 
thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020./.  

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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