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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 2037/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2011 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực 
tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011 - 2020 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc 
lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 04/2008/Nð-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc 
sửa ñổi một số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 07/9/2006; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2052/Qð-TTg ngày 10/11/2010 của Thủ tướng chính phủ 
về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi ñến 
năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1216/Qð-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai ñoạn 2011 - 2020; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 202/TTr-
HðTð ngày 29/9/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Quảng 
Ngãi giai ñoạn 2011 - 2020, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 
2011 - 2020 (Có Quy hoạch kèm theo), với những nội dung chủ yếu sau: 

I- ðẶC ðIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ NHÂN LỰC TỈNH 
QUẢNG NGÃI 

1. ðặc ñiểm phát triển kinh tế - xã hội 

Tốc ñộ tăng trưởng GDP bình quân từ 9,86% giai ñoạn 2001 - 2005 lên 
18,7%/năm giai ñoạn 2006 - 2010, tính chung giai ñoạn 2001 - 2010 tốc ñộ tăng 
trưởng là 14,19% năm và cao hơn tốc ñộ tăng chung của cả nước. 

Cơ cấu GDP trong các ngành kinh tế chủ yếu (theo giá hiện hành) ñã có bước 
chuyển dịch khá mạnh: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 33,4% 
năm 2001 xuống còn 18,63% năm 2010; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 
từ 36,44% năm 2001 lên 59,31% năm 2010; tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại giảm 
từ 30,16% năm 2001 xuống còn 22,07% năm 2010. 

Tổng sản phẩm (theo giá hiện hành) năm 2010 ñạt 29.275.166 triệu ñồng. GDP 
bình quân ñầu người tăng lên ñáng kể, năm 2010 ñạt 24,02 triệu ñồng, bằng 3,96 lần 
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so với năm 2005. 

Tổng thu ngân sách trên ñịa bàn năm 2001 ñạt 201 tỷ ñồng; năm 2005 thu ngân 
sách của tỉnh ñạt 509 tỷ ñồng, tăng bình quân 26,4%/năm. Năm 2010 thu ngân sách 
của tỉnh ñạt 14.500 tỷ ñồng, tăng bình quân 71,4%/năm (giai ñoạn 2006-2010) và 
bằng 28,5 lần so với năm 2005. 

2. ðặc ñiểm phát triển nhân lực 

a) Xu hướng biến ñộng dân cư 

Dân số trung bình của tỉnh năm 2010 là 1.218.621 người; trong ñó: nữ chiếm 
50,7%, nam 49,3%; thành thị chiếm 14,63%, nông thôn chiếm 85,37%. Dân số có cơ 
cấu trẻ: nhóm tuổi từ 0-14 tuổi chiếm 25,55%, nhóm 15-17 tuổi chiếm 7,25% và 
nhóm 16-20 tuổi chiếm 10,42%. 

b) ðặc ñiểm nhân lực 

Trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhiều dân tộc sinh sống (trên 17 dân tộc), trong 
ñó có 4 dân tộc chính là dân tộc Kinh (chiếm 86,72%), Hrê (chiếm9,47%), Cor 
(chiếm 2,31), Ca Dong (chiếm 1,46%). 

Trong tổng lực lượng lao ñộng ñang làm việc năm 2010 là 705.679 người, tỷ lệ 
chưa biết chữ là 9.315 người, chiếm 1,32%; chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm là 
107.052 người chiếm 15,17%, tốt nghiệp tiểu học là 279.096 người, chiếm 39,55%; 
tốt nghiệp trung học cơ sở 185.735 người, chiếm 26,32%; tốt nghiệp trung học phổ 
thông 124.482 người, chiếm 17,64%. 

Năm 2010, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo là 35,02%, trong ñó qua ñào tạo nghề  
chiếm 28% trên tổng lao ñộng ñang làm việc; thấp hơn so với trung bình cả nước 
(34,3%). 

3. Hiện trạng ñào tạo nhân lực 

a) Hiện trạng hệ thống ñào tạo, dạy nghề 

ðến năm 2010, trên ñịa bàn tỉnh có 32 cơ sở dạy nghề, trong ñó: 06 trường ñại 
học, cao ñẳng và TCCN  tham gia dạy  nghề; 02 trường Cao ñẳng nghề; 02 trường 
Trung cấp nghề và 24 Trung tâm Dạy nghề; cụ thể: 

+ Trường ñại học 02: ðại học Phạm Văn ðồng, Trường ðại học Công nghiệp 
thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở Miền Trung. 

+ Trường cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp 04: Cao ñẳng Kế toán - Tài chính; 
Trường Cao ñẳng kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi; Trung học y tế Quảng Ngãi; 
Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Cao ñẳng nghề 02: Trường Cao ñẳng nghề cơ giới, Trường Cao ñẳng nghề 
Dung Quất. 

+ Trung cấp nghề: 02 trường, gồm Trường Trung cấp nghề ðức Phổ, Trường 
Trung cấp nghề của tỉnh. 

+ Trung tâm, cơ sở dạy nghề: 22 Trung tâm và cơ sở dạy nghề. 
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b) ðội ngũ giáo viên, giảng viên 

Hệ giáo dục hiện có tổng số 555 giáo viên chính thức; ngoài ra là thỉnh giảng 
hoặc hợp ñồng ngắn hạn. Tỷ lệ học sinh/giáo viên quy ñổi ñạt 38,7. Về chất lượng có 
1,62% có trình ñộ tiến sĩ, 31,53% có trình ñộ trên thạc sĩ, 63,6% có trình ñộ ñại học, 
và 3,25% có trình ñộ cao ñẳng trở xuống. 

Hệ dạy nghề, có tổng số 392 giáo viên cơ hữu; ngoài ra là thỉnh giảng hoặc hợp 
ñồng ngắn hạn. Tỷ lệ học sinh/giáo viên quy ñổi ñạt 56,7. Về chất lượng, có 17,86 % 
có trình ñộ thạc sĩ; 66,33% có trình ñộ ñại học; 15,81% có trình ñộ cao ñẳng trở 
xuống. 

II- QUAN ðIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Quan ñiểm phát triển 
a) Phát triển nhân lực vừa là mục tiêu, vừa là ñộng lực phát triển kinh tế xã hội, 

ñó là chiến lược về con người "nâng cao dân trí, ñào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân 
tài". Coi nhân lực là yếu tố quan trọng nhất, có tính chất quyết ñịnh trong sự tăng 
trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. ðầu tư phát triển nguồn 
nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm trong sự phát triển kinh tế của tỉnh. 

b) Phát triển nhân lực Quảng Ngãi phải có tầm nhìn dài hạn và phải có bước ñi 
thích hợp theo yêu cầu phát triển của từng giai ñoạn. 

c) Phát triển nhân lực Quảng Ngãi phải ñảm bảo tính hài hòa về cơ cấu và cân 
ñối nhân lực theo ngành/lĩnh vực. Gắn ñào tạo, dạy nghề với chương trình phát triển 
kinh tế xã hội, của các ngành kinh tế, vùng kinh tế, vùng dân cư, gắn với nhu cầu các 
doanh nghiệp và thị trường sức lao ñộng theo quan hệ cung cầu trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi. 

d) Phát triển nhân lực phải ñảm bảo phát triển toàn diện về con người cả về ñức, 
trí, thể, mỹ, bao gồm các yếu tố: thể lực, trí lực, trình ñộ học vấn, kỹ năng lao ñộng, 
hành vi ñạo ñức, lối sống và ý thức chính trị, ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá. 

e) Phát triển nhân lực phải tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng ñào tạo 
nghề theo hướng tiếp cận với trình ñộ tiên tiến của thế giới, phù hợp với thực tế 
Quảng Ngãi, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. ðặc biệt chú trọng 
nhân lực khoa học - công nghệ trình ñộ cao, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi và công 
nhân kỹ thuật lành nghề, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

2. Mục tiêu phát triển 

Phát triển nhân lực ñảm bảo ñủ về số lượng và không ngừng nâng cao chất 
lượng, ñào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diên về trình ñộ chuyên môn, kỹ thuật, 
ñạo ñức, tác phong, ñáp ứng ñược yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao ñộng, phát triển 
nền kinh tế và ổn ñịnh xã hội, bảo ñảm quốc phòng, an ninh. Hình thành ñược ñội 
ngũ nhân lực chất lượng cao cho các ngành và lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh nổi 
trội và sự chuyển giao hợp tác về nhân lực giữa các ñịa phương của tỉnh ñể ñiều tiết 
cung cầu lao ñộng trên thị trường lao ñộng toàn tỉnh, nhằm ñẩy mạnh công nghiệp 
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hóa, hiện ñại hóa, hội nhập quốc tế, góp phần ñưa Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh 
công nghiệp theo hướng hiện ñại vào năm 2020.  

III- PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ðẾN NĂM 2020 

1. Phát triển nhân lực theo bậc ñào tạo 

Với mục tiêu nâng lao ñộng có trình ñộ chuyên môn kỹ thuật trong tổng số lao 
ñộng của tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2015 khoảng 55% và năm 2020 khoảng 70% 
nhằm ñáp ứng yêu cầu lao ñộng có kỹ thuật cho phát triển kinh tế; cả khu vực thành 
thị và nông thôn, tỷ lệ dân số họat ñộng kinh tế có trình ñộ chuyên môn kỹ thuật tăng 
nhanh hàng năm, ñặc biệt lao ñộng ñội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. 

Năm 2015: Dự báo nhu cầu lao ñộng làm việc 770.505 người  trong ñó lao ñộng 
qua ñào tạo và dạy nghề là 423.778 người (chiếm 55%). Chia ra dạy nghề có 346.727 
người, chiếm 45% (dưới 3 tháng 15,76%; sơ cấp chiếm 17,32%; trung cấp nghề 
8,79%, cao ñẳng nghề chiếm 3,13%); ðào tạo có 77.052 người, chiếm 10% (trung 
cấp chuyên nghiệp chiếm 2,92%; cao ñẳng chiếm 2,48%; ñại học trở lên chiếm 
6,00%). 

Năm 2020 nhu cầu lao ñộng làm việc 806.557 người  trong ñó lao ñộng  qua ñào 
tạo và dạy nghề là 564.590 người (chiếm 70%). Chia ra dạy nghề có 443.606 người, 
chiếm 55% (dưới 3 tháng 16,95%; sơ cấp chiếm 19,34%; trung cấp nghề 12,28%, cao 
ñẳng nghề chiếm 6,43%;); ðào tạo có 120.989 người, chiếm 15% (trung cấp chuyên 
nghiệp chiếm 4,08%; cao ñẳng chiếm 3,78% và ñại học trở lên chiếm 7,14%). 

2. Phát triển nhân lực theo ngành, lĩnh vực 

a) Nhân lực khối ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản 

Trong giai ñoạn 2011 - 2020, tỷ trọng nhân lực khối ngành nông, lâm nghiệp và 
thủy sản trong tổng lao ñộng xã hội có xu hướng giảm nhanh, nhưng số lượng tuyệt 
ñối vẫn chưa giảm ñáng kể. Số lượng lao ñộng giảm ở ngành nông, lâm nghiệp và 
thủy sản do có sự chuyển dịch lao ñộng theo chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhà.  

Tổng cầu lao ñộng trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản năm 2010 là 430.210 
người, năm 2015 là 369.072 người và năm 2020 là 297.620 người. Lao ñộng ñã qua 
ñào tạo trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản năm 2010 là 146.337 người, chiếm tỷ lệ 
34,02%; năm 2015 là 196.710 người, chiếm tỷ lệ 53,3%; ñến năm 2020 là 203.878 
người, chiếm tỷ lệ 68,5% tổng số lao ñộng ngành.  

b) Nhân lực ngành công nghiệp, xây dựng 

Tổng cầu lao ñộng trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 115.131 người 
năm 2010 lên 208.807 người năm 2015 và 262.131 người vào năm 2020. Lao ñộng 
ñã qua ñào tạo trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng năm 2010 là 41.298 người, 
chiếm tỷ lệ 35,87%; năm 2015 là 118.863 người, chiếm tỷ lệ 56,92; ñến năm 2020 là 
186.054 người, chiếm tỷ lệ 70,98% tổng số lao ñộng ngành.  

Riêng trong khối xây dựng, tổng nhu cầu lao ñộng ñến năm 2015 là 55.763 
người, trong ñó lao ñộng qua ñào tạo là 41.934 người, chiếm tỷ lệ 75,2%; tổng nhu 
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cầu lao ñộng khối xây dựng ñến năm 2020 là 72.733 người, trong ñó lao ñộng qua 
ñào tạo là 63.714 người, chiếm tỷ lệ 87,6% tổng số lao ñộng khối.  

c) Nhân lực khối ngành dịch vụ  

Cùng với khối ngành công nghiệp - xây dựng, khối ngành dịch vụ sẽ tăng nhanh 
trong giai ñoạn 2011 - 2020. Theo dự báo nhân lực ngành dịch vụ ñến năm 2015 là 
208.807 người, tăng gấp 1,81 lần so với năm 2010 và ñến năm 2020 tăng lên 
262.131người, chiếm 30,6%  tổng số lao ñộng trong nền kinh tế quốc dân. 

Lao ñộng qua ñào tạo, năm 2015 là 118.863 người, ñạt tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 
là 56,92%; năm 2020 là 186.054 người  chiếm tỷ lệ là 70,89%. 

3. Phát triển nhân lực của một số ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn  

Nhu cầu lao ñộng ñược ñào tạo của các ngành kinh tế mũi nhọn trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi ñến năm 2015 là 385.826 người, trong ñó lĩnh vực nông, lâm, thủy sản là 
196.710 người; lĩnh vực công nghiệp xây dựng là 118.863 người; lĩnh vực dịch vụ là 
70.253 người.  

Nhu cầu lao ñộng ñược ñào tạo của các ngành kinh tế mũi nhọn trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi ñến năm 2020 là 514.128 người, trong ñó lĩnh vực nông, lâm, thủy sản là 
203.878 người; lĩnh vực công nghiệp xây dựng là 185.804 người; lĩnh vực dịch vụ là 
124.346 người.  

4.  Phát triển nhân lực theo một số chủ thể tham gia phát triển 

a) Nhân lực khối ðảng, ñoàn thể; quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng 

ðến năm 2015, tổng số nhu cầu lãnh ñạo, cán bộ công chức của khối ðảng, tổ 
chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng khoảng 19.344 người, 
tăng 648 người so với năm 2010; trong ñó cử nhân chiếm 48,7%; thạc sĩ, tiến sĩ 
khoảng 426 người, chiếm 2,2%.  

ðến năm 2020, tổng số nhu cầu lãnh ñạo, cán bộ công chức của khối khoảng 
19.859 người, tăng 515 người so với năm 2015; trong ñó cử nhân chiếm 55,2%; thạc 
sĩ, tiến sĩ khoảng 635 người, chiếm 3,2%. 

a.1) Cán bộ lãnh ñạo 

Năm 2015, tổng số nhu cầu lãnh ñạo, cán bộ công chức của khối khoảng 1.327 
người, tăng 31 người so với năm 2010; trong ñó cử nhân chiếm 65%; thạc sĩ, tiến sĩ 
khoảng 33 người, chiếm 2,5%.  

Năm 2020, tổng số nhu cầu lãnh ñạo, cán bộ công chức của khối khoảng 1.352 
người, tăng 25 người so với năm 2015; trong ñó cử nhân chiếm 68%; thạc sĩ, tiến sĩ 
khoảng 47 người, chiếm 3,5%. 

a.2) ðội ngũ công chức, viên chức 

ðội ngũ công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2015 ñạt trên 
18.017 người, tăng 617 người so với năm 2010, trong ñó số lượng viên chức có trình 
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ñộ cử nhân chiếm 47,5%; thạc sĩ, tiến sĩ là 393 người, chiếm 2,2% trong tổng số ñội 
ngũ cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh.  

ðến năm 2020 ñạt trên 18.507 người, tăng trên 1.100 người so với năm 2010, 
trong ñó số lượng viên chức có trình ñộ cử nhân chiếm 54,3%; thạc sĩ, tiến sĩ là 588 
người, chiếm 3,2% trong tổng số ñội ngũ cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh (bao 
gồm khối hành chính nhà nước, khối cơ sở xã, phường, thị trấn). 

b) Nhân lực khối sự nghiệp giáo dục - ñào tạo 

b.1) ðội ngũ giáo viên, giảng viên trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng và ñại 
học. 

ðến năm 2015, số giáo viên, giảng viên bậc Trung cấp chuyên nghiệp là 137 
người, trong ñó khoảng 30% có trình ñộ thạc sỹ trở lên; số giáo viên, giảng viên bậc 
cao ñẳng là 173 người, trong ñó khoảng trên 38% có trình ñộ thạc sĩ trở lên; số giáo 
viên, giảng viên bậc ñại học là 456 người với hơn 53% có trình ñộ từ thạc sỹ trở lên, 
trong ñó, tỷ lệ thạc sỹ là 45%, tiến sỹ là 8%.  

ðến năm 2020, số giáo viên, giảng viên bậc Trung cấp chuyên nghiệp khoảng 
173 người, trong ñó, khoảng 38% có trình ñộ thạc sỹ trở lên; số giáo viên, giảng viên 
bậc cao ñẳng là 232 người, trong ñó 40% có trình ñộ thạc sĩ trở lên; số giáo viên, 
giảng viên bậc ñại học là 603 người với 85% có trình ñộ từ thạc sỹ trở lên, trong ñó, 
tỷ lệ thạc sỹ là 75%, tiến sỹ là 10%.  

b.2) ðội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề  

ðến năm 2015, số giáo viên, giảng viên dạy nghề các bậc là 657 người, trong 
ñó: giáo viên, giảng viên cao ñẳng nghề là 214 người; giáo viên, giảng viên trung cấp 
nghề là 182 người; và giáo viên, giảng viên sơ cấp nghề là 261 người. 

ðến năm 2020, số giáo viên, giảng viên dạy nghề các bậc là 998 người, trong 
ñó, giáo viên, giảng viên cao ñẳng nghề là 399 người; giáo viên, giảng viên trung cấp 
nghề là 296 người; giáo viên, giảng viên sơ cấp nghề là 303 người.  

c) Nhân lực khối sự nghiệp y tế 

ðến năm 2015, tổng số cán bộ y tế có khoảng 5.085 người, trong ñó, số bác sỹ 
khoảng 841 người (ñạt 39,9 cán bộ y tế/10.000 dân); ñến năm 2020, tổng số cán bộ y 
tế có khoảng 5.990 người, trong ñó số bác sỹ khoảng 972 người (ñạt 45 cán bộ y 
tế/10.000 dân).  

Các cấp trình ñộ chủ yếu trong lĩnh vực y tế như sau: 
- 5,5 bác sĩ, dược sĩ/1vạn dân năm 2015; 10 bác sĩ, dược sĩ/1vạn dân năm 2020; 
- 2,6 kỹ thuật viên/1vạn dân năm 2015; 3,1 kỹ thuật viên/1vạn dân năm 2020; 
- 9,8 ñiều dưỡng/1vạn dân năm 2015 và 10,5 ñiều dưỡng/1vạn dân năm 2020; 
- 9,8 ñiều dưỡng/1vạn dân năm 2015 và 10,5 ñiều dưỡng/1vạn dân năm 2020; 
- 21 (y sĩ, dược sĩ trình ñộ khác)/1vạn dân năm 2015 và 23 (y sĩ, dược sĩ trình ñộ 

khác)/1vạn dân năm  2020. 

d) Nhân lực nhóm ngành văn hóa, thể thao 
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ðến năm 2015, nhân lực trực tiếp làm việc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao là 
580 người, năm 2020 là 618 người; trong ñó, lĩnh vực văn hóa năm 2015 là 289 
người, năm 2020 là 309 người; lĩnh vực thể dục, thể thao năm 2015 là 107 người, 
năm 2020 là hơn 123 người; lĩnh vực gia ñình năm 2015 là 184 người, năm 2020 là 
186 người. 

e) Nhân lực cho Khu kinh tế - Khu Công nghiệp 

ðến năm 2015 nhu cầu lao ñộng qua ñào tạo tại các khu công nghiệp của tỉnh, 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa khỏang 33.000 lao ñộng; Khu kinh tế Dung Quất 
khoảng 34.000 lao ñộng. 

ðến năm 2020 nhu cầu lao ñộng qua ñào tạo tại các khu công nghiệp của tỉnh, 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa khỏang 49.000 lao ñộng; Khu kinh tế Dung Quất 
khoảng 45.500 lao ñộng. 

IV- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Dự báo nhu cầu và giải pháp huy ñộng vốn  
- Tổng nhu cầu vốn ñầu tư phát triển nguồn nhân lực ñến năm 2020 trên ñịa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi dự kiến 7.630,931 tỷ ñồng, trong ñó: 
+ Thời kỳ 2011 - 2015 là 3.698,951 tỷ ñồng (bình quân 739,79 tỷ ñồng/năm). 
+ Thời kỳ 2016 - 2020 là 3.931,980 tỷ ñồng (bình quân 786,396 tỷ ñồng/năm). 

- Dự kiến cơ cấu nguồn vốn ñầu tư: 
+ Ngân sách Trung ương và vốn ngân sách ñịa phương chiếm tỷ lệ 50% trong 

tổng vốn. 
+ Vốn doanh  nghiệp và của người ñược ñào tạo chiếm 20%. 
+ Vốn xã hội hóa giáo dục ñào tạo: vốn tự có của dân, vốn các tổ chức tài trợ, 

vốn các nhà từ thiện; vốn chương trình dự án và ODA và các nguồn khác, chiếm 
30%. 

- Thực hiện các giải pháp huy ñộng vốn ñầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường ñầu 
tư, ñẩy mạnh xã hội hóa trong ñầu tư phát triển giáo dục ñào tạo, ñẩy mạnh chủ 
trương tạo vốn từ quỹ ñất ñể xây dựng, thành lập các trường, cơ sở giáo dục ñào tạo  
cho các thành phần xã hội. Tăng cường các hoạt ñộng kinh tế ñối ngoại và xúc tiến 
ñầu tư, thu hút nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ khác.  

2. ðổi mới quản lý nhà nước về phát triển nhân lực 

- Nâng cao nhận thức các cấp, các ngành toàn xã hội về phát triển nhân lực. 

- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục, ñào tạo và pháp luật về phát triển 
nhân lực 

- Hoàn thiện bộ máy quản lý phát triển nhân lực, ñổi mới phương pháp quản lý, 
nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt ñộng bộ máy quản lý 

- Cải tiến và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành về phát triển nguồn 
nhân lực trên ñịa bàn tỉnh 
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3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển nhân lực 
- Chính sách ñầu tư và chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
- Chính sách tài chính và sử dụng ngân sách cho phát triển nhân lực. 
- Chính sách việc làm, bảo hiểm, bảo trợ xã hội. 
- Chính sách huy ñộng nguồn lực trong xã hội cho phát triển nhân lực. 
- Chính sách ñãi ngộ và thu hút nhân tài. 
- Chính sách phát triển thị trường lao ñộng và hệ thống công cụ, thông tin thị 

trường lao ñộng. 

4. Mở rộng, tăng cường sự phối hợp và hợp tác ñể phát triển nhân lực 
- Phối hợp và hợp tác với các cơ quan, tổ chức trung ương.  
- Phối hợp và hợp tác với các tỉnh bạn. 
- Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế. 
- Tăng cường sự phối hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia ñầu ngành. 

5. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ñơn vị trong tỉnh 
- Phối hợp dạy nghề với phát triển phổ cập giáo dục phổ thông. 
- Thiết lập và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, bền vững giữa các cơ sở ñào tạo 

nghề với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. 
- ða dạng hóa hoạt ñộng dạy nghề và học nghề. 
- ðào tạo nghề theo dự án, theo ñịa chỉ và coi trọng việc kết hợp giữa ñào tạo 

với giải quyết việc làm cho học viên. 
- Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cấp, sở ngành, các tổ chức xã hội và các 

doanh nghiệp trong công tác ñào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm. 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH  

1. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm ñể thực 
hiện Quy hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, 
thành phố xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực phù hợp với Quy hoạch phát triển 
nhân lực của tỉnh và ñưa vào kế hoạch 5 năm, hàng năm. 

2. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai xây dựng 
và thực hiện quy hoạch của mình, phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh 
và yêu cầu phát triển của mổi sở, ban ngành; các huyện, thành phố. 

3. Sau khi Quy hoạch này ñược phê duyệt cần công khai quy hoạch trên các 
phương tiện thông tin truyền thông ñại chúng ñể nhân dân biết, kiểm tra, giám sát và 
theo dõi trong quá trình thực hiện quy hoạch. 

4. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố ñịnh kỳ ñánh giá và tổng kết 
hàng năm tình hình thực hiện quy hoạch, gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp, 
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. ðồng thời trong quá trình triển khai thực hiện quy 
hoạch, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên xem xét bổ 
sung, ñiều chỉnh Quy hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, ñoàn 
thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ñơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
  
  CHỦ TỊCH 
   

Cao Khoa 
 
  


