thích hợp theo yêu cầu phát triển kinh tế cho từng giai đoạn; phù hợp với cơ cấu và
nhu cầu nhân lực theo từng ngành, từng lĩnh vực.
2. Mục tiêu cụ thể.
Đến năm 2015, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% (trong đó, 9,1%
lao động có trình độ đại học, 0,31% lao động có trình độ từ thạc sỹ trở lên).
Đến năm 2020, bảo đảm đào tạo đủ nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, trong đó, có 65% lao động được đào tạo, 9,17% có trình độ cao
đẳng và đại học, 0,3% có trình độ từ thạc sỹ trở lên. Hầu hết, các ngành có từ 02 03 chuyên gia có trình độ cao. Đội ngũ giáo viên của các Trường Cao đẳng và Đại
học phải đạt 80% là thạc sỹ trở lên, các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ
phải có 93% lao động qua đào tạo.
II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

1. Theo bậc đào tạo.
Tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo với cơ cấu hợp lý, dự kiến tổng số lao
động qua đào tạo như sau:
Năm 2015, có khoảng 241.619 người qua đào tạo, chiếm 50% so tổng số lao
động đang làm việc, trong đó, sơ cấp nghề trở xuống chiếm 63,3%, trung cấp trở
lên chiếm 36,70%.
Năm 2020, có khoảng 327.665 người qua đào tạo, chiếm 65% so tổng số lao
động đang làm việc, trong đó, sơ cấp nghề trở xuống chiếm 59,65%, trung cấp trở
lên chiếm 40,35%.
2. Theo lĩnh vực.
a) Khu vực công nghiệp và xây dựng:
Hướng tới đào tạo đội ngũ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng,
phấn đấu:
Đến năm 2015, tiến sỹ và thạc sỹ chiếm 0,05%, cao đẳng và đại học chiếm
8,11%, trung học chiếm 35,9%, sơ cấp và công nhân kỹ thuật chiếm 55,94% lao
động được đào tạo trong khu vực.
Đến năm 2020, tiến sỹ và thạc sỹ chiếm khoảng 0,06%, đại học và cao đẳng
chiếm 8,25%, trung cấp chiếm 37,58% và sơ cấp và công nhân kỹ thuật chiếm
54,11% lao động được đào tạo trong khu vực.
b) Khu vực dịch vụ:
Đến năm 2015, lao động có trình độ trên đại học chiếm 0,86% so tổng số lao
động được đào tạo trong khu vực, cao đẳng và đại học chiếm 23,19%, trung học
chuyên nghiệp chiếm 32,05%, sơ cấp và công nhân kỹ thuật chiếm 43,90% lao
động được đào tạo trong khu vực.
Đến năm 2020, tiến sỹ và thạc sỹ chiếm 0,92% so tổng số lao động được đào
tạo trong khu vực, cao đẳng và đại học chiếm 23,05%, và trung cấp chiếm 34,58%,
sơ cấp và công nhân kỹ thuật chiếm 41,43 lao động được đào tạo trong khu vực.
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c) Khu vực nông nghiệp và thủy sản:
Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi và thủy
sản, phục vụ cho yêu cầu phát triển nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, chuyển dịch dần lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp,
xây dựng và dịch vụ, phấn đấu:
Đến năm 2015, tăng nhanh đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ
thuật trực tiếp làm việc tại các cơ sở sản xuất nông lâm và thủy sản, có 0,01% trình
độ trên đại học, 2,78% trình độ cao đẳng và đại học, 11,85% trung học, sơ cấp và
kỹ thuật viên là 85,36%.
Đến năm 2020, tiếp tục tăng nhanh lao động kỹ thuật ở khu vực này với
0,03% thạc sỹ và tiến sỹ, 2,76% cao đẳng và đại học, 15,76% trung cấp và 81,45%
sơ cấp nghề và kỹ thuật viên trong các ngành nghề nông lâm, thủy sản.
3. Theo ngành và lĩnh vực kinh tế đặc thù.
a) Ngành giáo dục và đào tạo:
Đến năm 2015, có 15.642 lao động đạt trình độ đại học, 60 - 70% giáo viên
các Trường Cao đẳng và Đại học có trình độ thạc sỹ trở lên. Đến năm 2020, có
18.400 người có trình độ đại học, đối với các Trường Cao đẳng, Đại học phải có
80% số giáo viên đạt trình độ thạc sỹ và tiến sỹ.
b) Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
Chú trọng đào tạo nhiều lao động có tay nghề đạt bậc 6, bậc 7 theo phương
châm có nhiều “bàn tay vàng” trong các doanh nghiệp công nghiệp. Phấn đấu đến
2015, lao động qua đào thuộc công nghiệp chế biến có khoảng 75.072 người, trong
đó, trên đại học 27 người, đại học và cao đẳng 4.090 người, còn lại là trung cấp và
sơ cấp nghề. Năm 2020, trên đại học là 33 người, đại học và cao đẳng 6.528 người,
trung cấp trở xuống là 47.167 người.
c) Ngành nông nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản:
Đến năm 2015, lao động được đào tạo trong nông nghiệp và thủy sản có
khoảng 94.822 người, trong đó, 08 người trên đại học, 2.644 người có trình độ đại
học, 1.084 người có trình độ cao đẳng, số còn lại là trung cấp và sơ cấp nghề.
Phấn đấu đến năm 2020, toàn ngành có 112.034 lao động qua đào tạo, trong
đó, trên đại học 34 người, cao đẳng và đại học 3.093 người, số còn lại là trung cấp
và sơ cấp nghề.
d) Ngành xây dựng:
Đến năm 2015, có 16.450 lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, trong
đó, sơ cấp nghề 7.176 người, trung cấp và trung cấp nghề 4.781 người, đại học và
cao đẳng 1.094 người, trên đại học 11 người.
Đến năm 2020, phấn đấu đào tạo khoảng 23.605 lao động có trình độ chuyên
môn kỹ thuật, trong đó, 14 thạc sỹ và tiến sỹ, 1.642 lao động có trình độ cao đẳng
và đại học, đáp ứng cho các công trình lớn, phức tạp trong công nghiệp.
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đ) Ngành thương mại:
Phấn đấu đến năm 2015, đào tạo khoảng 34.457 lao động có trình độ chuyên
môn kỹ thuật, trong đó, có 06 lao động trên đại học, 5.359 lao động có trình độ cao
đẳng và đại học.
Phấn đấu đến năm 2020, lao động qua đào tạo đạt khoảng 41.263 người,
trong đó, đại học và trên đại học chiếm khoảng 15,6%, số còn lại là trung cấp và sơ
cấp nghề.
e) Ngành y tế:
Đến năm 2015, có 1.161 người có chức danh chuyên môn ngành y. Đến năm
2020, có 2.679 người được đào tạo chức danh chuyên môn ngành y (giai đoạn
2011 - 2015 là 1.661 người, giai đoạn 2016 - 2020 là 1.018 người).
g) Ngành văn hóa, thể thao và du lịch:
Đến năm 2015, đào tạo khoảng 2.419 người có trình độ chuyên môn từ các
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó, có 04 người trên đại học, 383 người
có trình độ cao đẳng và đại học.
Năm 2020, đào tạo khoảng 3.186 người lao động có trình độ chuyên môn từ
các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, có 05 người có trình độ thạc sỹ
và tiến sỹ, 534 người có trình độ cao đẳng và đại học.
Chú trọng đào tạo lao động có kỹ năng hội họa, kỹ năng sáng tạo nghệ thuật,
kỹ năng giao tiếp với khách du lịch trong và ngoài nước.
h) Ngành thông tin và truyền thông:
Phấn đấu đến năm 2015, có 50% số cán bộ, công nhân, viên chức của các
cấp trong tỉnh biết sử dụng thành thạo vi tính, các ngành, các lĩnh vực quan trọng
đều có kỹ sư lập trình tạo phần mềm. Đồng thời, thực hiện xã hội hóa tin học ở hầu
hết các ngành, các cấp trong tỉnh. Năm 2020 phấn đấu có 80% số cán bộ, công
chức, viên chức có trình độ B về vi tính, 40% lao động thuộc doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất kinh doanh được đào tạo và đào tạo lại kỹ năng nâng cao việc lập và sử
dụng phần mềm vào sản xuất kinh doanh của đơn vị.
i) Đội ngũ cán bộ quản lý Đảng, Nhà nước và Đoàn thể:
Mục tiêu là xây dựng đội ngũ công chức Nhà nước hiện đại, hội tụ đầy đủ
các yếu tố về phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn. Phấn đấu giai đoạn
2011 - 2020 lao động của các cơ quan cấp tỉnh có 1.665 người có trình độ trung
cấp, 4.920 người đại học, 490 người trên đại học; cấp huyện có 3.050 người trung
cấp, 5.750 người đại học, 125 người trên đại học; cấp xã có 1.911 người trung cấp,
1.998 người đại học và có 40 người trên đại học.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH.

1. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa và chính sách phát triển
nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
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