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V/v trin khai De an "Nang cao
chat h.rçing nguôn lao dngphic
vi du ljch gän vâi giâi quyêt vic
lam và xóa ngheo ben vüng"

KInh giri:
- Các phông, ban, ngành, doàn th thj xâ;
- Cácco's&dynghê;
- Các doanh nghip và h kinh doanh du ljch;
- U ban nhân dan các phuà'ng;

Ngày 04 tháng 3 nàm 2021, Uy ban nhân dan thj xà dã có Quy& djnh s
625/QD-UBND v vic ban hành Dê an "Nâng cao chat lu'çng nguôn lao dng
phuc vu du ljch gn vi giãi quyt vic lam và xóa nghèo ben vQ'ng giai don
2021-2025". D thirc hin duGc mile tiêu và các chi tiêu cüa dê an, Uy ban nhân
dan thi xã d nghj các phông, ban, ngành, doàn th th xã và UBND các phu'è'ng
trin khai mt s nhim vij sau dày:
1. Phông Lao dng - TB&XH:
- Tham rnuu lap k hoch dào to và dir toán ngân sách dào to nghê cho lao
dng giai doin 202 1-2025 (trong do có lao dng phiic vii du lch).
- Hu'ng dn UBND các phng thng kê, báo cáo s 1iu djnh kSi nm bt
nhu cu hçc ngh ciiia nhân dan trên dja bàn.
- Phi hçp vxi các phông, ban, ngành lien quan thixc hin t& cong tác giâm
nghèo, giài quyt vic lam cho nguài lao dng.
2. Phông Van hoá - Thông tin:
- Chü trI phi hcp vO các phông, ban, ngành lien quan chi do các hot
dng thông tin tuyên truyn vi igi Ich thit thirc cho vic tharn gia h9c ngh cüa
ngu?ii lao dng cüng nhu các ch d chInh sách lien quan dn dy nghê và to vic
lam, nht là di vâi lao dng phiric vi du ljch.
- Tham mlru, ph& hçTp vói ngành cp tinh t chüc các lip, chu'ang trInh bi
duO'ng, tp hun cho lirc lucng lao dng hott dng trong linh vrc du ljch d nâng
cao trInh d van hóa rng xtr và phong each phc v1.i du 1ch.
- Tang cuäng cOng tác kim tra, kjp thO'i chin chinh các co' s kinh doanh
du lich sfr diing ngun nhân 1irc khOng dü tiêu chuân, vi phm các quy djnh v yêu
cãu cht lu'çmg lao dng.
3. Phông Kinh tê:

- Tham mu'u, chi do viêc üng diing khoa h9c cong ngh trong cong tác khai
thác, ch bin, bão quân hãi san, san xut nOng nghip, ngu nghip, to ra các san
phm dãc trung mang thucing hiu CCra Lô d phic vi du ljch.
- Chü trI và phi hcp vó'i Phông Lao dng-TB&XH và UBND các phuè'ng
thông ké, rà soát nhQng ngui lao dng trên dja bàn có nhu câu h9c các nghê ye
thuyên trithng, may trung phtrnng tin thüy ni dja dê dê xuât ma lop dào tao.
4. Phông Tài chInh - Kê hoich:
Chü trI phôi hçip vOi Phông Lao dng-TB&XH và các phông, ban, ngành lien
quan 1p dr toán và dir kiên phân bô nguOn kinh phi, tang cthng co sO vi chat
thiêt bj phc vii vic thirc hin các giãi pháp cüa dê an.
UBND các phuông:
5.
- Triên khai thrc hin vic thông kê cung, câu lao dng trên dja bàn (trong
do có nguOn lao dng phic vii du ljch)
- Tang cuOng cong tác tuyên truyên den toãn the ngrOi lao dng và nhân dan
ye phát triên du ljch, tham gia các hot dng tto vic lam, tang thu nhp, gop phân
giãm nghèo ben vü'ng và nâng cao chat lucrng lao dng trong các Ca sO kinh doanh
dich vu du lich.
6. Be ngh Uy ban MTTQ thi xã và các to chfrc doàn the:
Triên khai các hott dng tuyên truyên, vn dng dé các to chOc chInh trl xä
hi thânh viên và doàn viên, hôi viên cia h9 tIch cue, chO dng trong vic tharn gia
các hoat dng
7. Các c sO' dy nghê, các doanh nghip và các h kinh doanh du ljch
trên dla ban thj xã:
- Co kê hoach bô trI dü sO luçng di ngü giâng viên và can b quân l' dm
bão tiêu chuân dào tao, bOi duOng trInh d chuyên rnôn, nghip vii phi hçp vOi yêu
câu dy nghê theo trng bc h9c và nhóm nghê dào tao.
- Ket hcp các nguOn kinh phI du'çic dâu tu và khâ näng tir Co cüa ca sO thirc
hiên viêc dâu tu, mua sam trang thiêt bj, tang cu'Ong ca sO v.t chat dam bâo dáp
1rng yêu câu nhim vi dào tao nghê cho nguOi lao dng.
- Các doanh nghip, h kinh doanh du ljch chü dng phOi hç'p vOi chinh
quyên dja phuung dë mO các lOp sat vOi nhu câu thirc tiên trong qua trInh sO dyng
lao dng; chO dng nguOn kinh phi xã hi hóa dê dão tao lao dng phiic vi các
djch vii du ljch trên dia bàn.
UBND thj xà yêu cu các phOng, ban, ngành, doàn the cp thj; các ca sO dy
nghê, các doanh nghip và các h kinh doanh du ljch; UBND các phuOng quan tam
phOi hcip thrc hin các ni dung trên./.
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