
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VX     Hải Phòng, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v thực hiện ý kiến kết luận  

của Phó Thủ tướng Chính phủ  

về tình hình và giải pháp khắc phục 

thiếu hụt lao động 

 

 

  Kính gửi: 
 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại 

Văn bản số 128/TB-VPCP ngày 27/4/2022 về tình hình, giải pháp khắc phục 

thiếu hụt lao động; 

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động ảnh hưởng đến quá trình sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp và môi trường đầu tư của thành phố, Ủy ban 

nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-

CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính 

sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 

28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ 

trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải 

thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm 

lực, kinh nghiệm nghiên cứu, khảo sát đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho 

người lao động theo quy định pháp luật; phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế 

Hải Phòng thu hút dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao 

động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 

- Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác thẩm 

định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội theo 

quy định của pháp luật. 

3. Sở Xây dựng: 
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Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn các cá nhân, 

tập thể triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; 

chủ trì cùng các Sở, ngành tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố tháo gỡ 

những vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật (nếu có) trong quá trình triển 

khai việc hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; cải tạo, xây dựng lại chung 

cư cũ trên địa bàn thành phố.  

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 

- Chú trọng triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai 

đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra, 

đặc biệt lưu ý phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp có chương trình phù hợp 

để mở thêm các chuyên ngành mới liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, nâng cao 

chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ việc làm 

trên địa bàn thành phố; phát huy vai trò của Sàn Giao dịch việc làm Hải Phòng. 

Bên cạnh các phiên giao dịch việc làm tập trung, chú trọng mở rộng các phiên 

giao dịch việc làm lưu động, phiên giao dịch việc làm chuyên đề, tăng khả năng 

kết nối cung – cầu lao động trên địa bàn thành phố cũng như kết nối vùng. 

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số để tăng cường kết nối cung cầu lao 

động qua nền tảng số hỗ trợ cho doanh nghiệp kết nối với người lao động. 

- Giải quyết tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, tập 

trung tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề để người lao động sớm quay 

trở lại thị trường lao động. 

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 

Có các biện pháp giúp doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc duy trì, 

thu hút lao động vào làm việc, hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao 

động, tổ chức hoạt động thông tin, kết nối cung – cầu lao động trên cơ sở liên 

kết, hợp tác giữa các địa phương trong và ngoài thành phố.  

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố và các ngành, đoàn thể:  

Tăng cường tuyên truyền và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người 

lao động; chính sách miễn học phí cho con công nhân lao động là người nhập cư 
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theo chính sách miễn học phí đối với học sinh các bậc học phổ thông trên địa 

bàn thành phố từ năm học 2020 – 2021.  

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy 

ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ LĐTBXH; 

- VPCP; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Các Phòng: VX, XDGTCT, 

NNTNMT, NC&KTGS; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 
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