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KE bACH
Trien khai thirc hiçn Be an Nangcao nhin thtrc, pho cp ky nang
và phát trin nguôn nhân hrc chuyên dôi s6 qu6c gia dn nàrn 2025,
djnh htróng dn nàm 2030" trên ala bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu
.
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Thirc hin Quy& djnh s 146/QD-TTg ngày 28/01/2022 cüa Thu tthng
ChInh phü Phê duyt D an "Nãng cao nhn thurc, ph cp k näng và phát trin
nguôn nhãn hrc chuyn di s quc gia dn nàm 2025, djnh hithng dn nàm
2030" (sau day gçi tt là D an);
Xét d nghj cüa So Thông tin và Truyn thông tai TO trInh s 15/TTrSTTTT ngày 02/5/2022 v vic phê duyt K hoch trin khai thrc hin D an
"Nâng cao nhn thüc, ph cp k nãng và phát trin ngun nhân 1irc chuyn di
s quc gia dn näm 2025, djnh huOng dn näm 2030" trén dja bàn tinh Ba Rja VUng Tàu;
Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành K hoach trin khai
thirc hin D an "Nâng cao nhn thirc, ph cp k5' näng và phát trin ngun nhãn
1irc chuyn di s quc gia dn nm 2025, djnh huOng dn näm 2030" trên dja
bàn tinh Ba Ria - Vüng Tâu, vOi ni dung nhu sau:
I. QUAN DIEM
- Nâng cao nhn thüc là tiên quy& d thrc hin chuyn di st,, vi nhn
thüc dóng vai trô quyt djnh trong chuyn d& s&
- Ph cp k näng s là chIa khóa d ngixOi dan ducrc tip cn kin thüc, k5
nàng s, tü do cung tham gia vào qua trInh chuyn di s6, mO ra Ca hi tip cn
các djch vi s mt each bmnh dng, giüp xây drng mt xä hi s bao trum va toàn
din.
- Phát trin ngun nhân hrc là then ch& ct thrc hin chuyn di s hiu
qua và bn vtrng, giñp thijc hin thành Cong CáC miic tiêu trong Chuong trmnh
chuyên dM s quc gia dn nãm 2025, djnh huOng dn näm 2030 ma ChInh phü
dã d ra.
II. MIJC TIEU
1. Mic tiêu chung
Tao sir chuyn bin manh me trong nhn thüc và hành ctng cüa länh dao
và can b, cong chirc, viên chüc, nguOi lao dng trong các ca quan, t chüc,
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doanh nghip trên dja bàn tinh d thüc dy thirc hin chuyn di s. Ph cp k5
näng s cho các di trn7ng tham gia vào qua trInh chuyn di s cüa dja phiiong,
cüa quc gia. Nâng cao cht luçing, hiu qua dào tao và phát triên ngun nhân hrc
chuyn &i s trong tfrng ngành, linh virc, dja phuang trên dja bàn tinh Ba Rja Vüng Thu.
2. Mic tiêu cii th
a) Myc tiêu dEn nám 2025:
- Lânh dao các si, ban, ngành, 1.Jy ban nhân dan các cap, các ca quan, to
chüc, doanh nghip trong tinh nhn thtrc sâu sc v chuyn di s d chi dao th%rc
hin chuyn di s tai cci quan, t chüc, doanh nghip mInh. Mci ngixàri dan trong
tinh duqc cung cp thông tin, nãng cao nhn thüc v dtning 1i, chü truclng cüa
Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nucc v& chuyn di s trên các phrnng tin
truyn thông, mng xâ hi.
- 100% can b lãnh do, can b, cong chüc, viên chüc và ngu?i lao dng
trong các ca quan nhà niiâc, các tp doàn, tng cong ty, cong ty nhà nuâc trén dja
bàn tinh duçrc tham gia dào tao, bi duOng, tp hun, cp nht kin thüc v
chuyn di s, k5' näng s, cong ngh s&
- 100% can b chuyén trách chuyn di s, cong ngh thông tin trong các
ccr quan, dcin vi dixçrc dào tao, bi duäng tp hun v cong ngh s và duqc dánh
giá trirc tuyên két qua dào tao qua H thông dánh giá, sat hach chuân k nàng so
quOc gia.
- 70% ngu1i dan trong d tutM lao dng bitt dn và có k5' näng sCr ding các
loai hInh djch v cong trrc tuyn và các djch vi s6 thit yu khác trong các linh
virc y t, giáo d11c, giao thông, du ljch, ngân hang; cci bàn nm duçrc cách thüc sü
diing djch vi khi có nhu cu.
- 100% các sâ, ban, ngành, Uy ban nhân dan các cp tham gia mng krâi
chuyn di s vâi di ngü thành vién thuäng xuyên dirqc dào tao, bi dl.roTlg c.p
nht kin thirc, k näng lam nông c& cho tin trInh chuyn d& s trong tinh.
- Cr thành viên tham gia lop dào tao 1.000 chuyên gia chuyn di s d tr&
thành lrc luqng nông c& dn dat, t chirc và lan tOa tin trInh chuyn di s quc
gia trên dja bàn tinh.
- Khuyn khIch các trix&ng dai hçc dan 1p trên dja bàn tinh tham gia thI
diem trin khai mô hInh "Giáo duc dai hoc s&'.
- Các trung dai hoc, cao ding trén dja bàn tinh b sung them chuong trInh
dào tao v chuyn di s nhm huórng tâi dào tao di.rgc các k su, cü nhân, cü
nhân thirc hành cht krçing cao chuyên ngành cOng ngh s.
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- 50% co sâ giáo d11c các dtp tir tiu h9c dn trung h9c ph thông trên dja
bàn tinh có to chüc hot dng giáo dic STEM/STEAM và k5 näng s&
b) Muc tiêu din nám 2030.
- 90% ngixii dan trong d tuM lao dng bitt dn các l°ai hInh djch vii cOng
trrc tuyén và các djch vi so thiêt yêu khác trong các lTnh v1rc y t, giáo dic, giao
thông, du ljch, ngãn hang; thành thao each thirc sir ding djch v1j khi có nhu cu.
- M& rng trin khai mô hInh "Giáo diic di h9c s" trên dja bàn tinh.
- Các trixmg di hçc, cao ding trên dja bàn tinh có khã näng dào tto k5 six,
cr nhãn, cir nhân thirc hành chit hrcing cao chuyên ngành cong ngh s&
- 80% cci so giáo diic các cp tir tiu h9c dn trung h9c ph thông trên dja
bàn tinh có t chirc hot dng giáo diic STEM/STEAM và k näng s&
iii. cAc NIIIM VJ CUA ICE bACH
1. Các nhim vui nâng cao nhân thuc v chuyên di s
a) Xây drng các chi&i djch truyn thông sé trâi rng trén các phiscing tin
dti chiing v chuyn di s; thit 1p và phát trin các trang (tâi khoãri/kenh) trên
các nn tang m.ng xâ hi; ph bin Cng thông tin din tO v Chucing trinh
chuyn di s quc gia dn các ca quan, t chOc, doanh nghip, nguOi dan di.rçic
bitt các ni dung lien quan dn chuyn di s; sO di1ng Cong ngh trI tu (AT),
Ong ding vào h thng trnmg tác tr dng (chatbox, cailbox) d thiic hin tuyên
truyên tir dng.
b) Thit k, in n, trang trI, trilng bay ti nhiu ncri, trén các phixong tin
truyn thông v khu hiu dçp, hay, 5' nghia cho Chuong trInh chuyn di s cüa
tinh và cüa qu& gia.
c) Xây dirng, thit 1p và duy trl thu&ng xuyên các chuyên mic, chuyên
trang v chuyn di s trên các phuccng tin thông tin di chüng cüa tinh; dixa tin,
dt bài, vit bài v chuyn di s trên h thng báo chI, báo din tO, trang tin din
tO, din dan trrc tuyn; tuyên truyn trén các cntrang thông tin din tO, mng
ni b cüa các co quan, t chOc nhà nixOc trong tinh.
d) San xut các chuong trInh, phim tài lieu, phóng sir, trao di, di thoi,
chuyên d chuyên sau v chuyn di s trên h thng phát thanh, truyn hmnh cUa
tinh; san xut các ni dung tin bài, ành, video, clip tto xu th v chuyn di so d
dang, phát trén các kênh, nn tang khác nhau va trén các phirnng tin thông tin
di chüng cüa tinh.
ci) T chOc các hi nghj, hi thâo, t9a dam v chuyn di s; lng ghép ni
dung v chuyn di s trong các cuc trin lam, trung bay, giOi thiu v dt nuOc,
con nguOi, van hóa, du ljch tinh Ba Rja - Vüng Tàu; t chOc các cuc thi tim hiu
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v chuyn di s& báo chI vit v chuyn di s và Chuang trInh chuyn di s
cüa tinh.
e) Xây drng các chuang trInh phát thanh tuyên truyn v chuyn di s
phü hçp vâi chü trucing, djnh huOng chuyn &i s cUa tinh nh&m phiic vii tuyên
truyn thông qua h thng truyn thanh ca s&; thirc hin truyn thông v chuyn
dM s cüa tinh qua các mng xâ hi ph bin.
g) Tuyên truyn trirc quan, s1r dicing pa-nO, áp phIch, tranh c dng, d h9a
thông tin (inforgraphic), d h9a chuyn dng (motion graphics), các 4t diing
dwyc in n thông tin tuyn truyn, biu trung nhn din thông dip truyn truyn
v chuyn d& s cüa tinh.
h) Sixu tm, biên t.p, biên djch, biên soan, xây dirng các tài 1iu cüa các tác
già trong và ngoài nuóc v chuyn di s d tuyên truyn, chia sé rng râi dn
các d,i tuqng, các ca quan, dan vj trong tinh có th khai thác, sü diing chung
theo chü d, chuyên d phñ hçip.
i) San xut các ni dung chuyên bit v tim näng, th manh và các thành
t1ru cüa tinh trong chuyn dM s, rng d%lng Cong ngh s nhis: Cong nghip cong
ngh cao, nông nghip cong ngh cao, dO thj thông minh... tü do cung cp thông
tin d phiic vi vic dánh giá, xp hang cüa tinh di vâi các chi s có lien quan.
k) H9c tp kinh nghim trong Cong tác chuyn di s cüa các dja phrang,
các nrcc trong khu c và quc t& Tng hcip các mô hInh, giâi pháp chuyn d&
s; phân tIch xu huâng và tác dng cüa chuyn di s dn các ngành ngh d giâi
thiêu, chia sé, nhân rng các mô hInh, giái pháp chuyn di s cüa tinh.
1) Biu ducing, ton vinh, khen thrnng các guang din hInh tiên tin, nhân
rng mô hInh t&, cách lam hay, sang kin cO giá frj trong Chuang trInh chuyn
di s cüa tinh.
X

X.
2. Cac nhiçm vii. yeA pho c.p ky nang chuyen do.
so

a) TTng diing Nn tang h9c trirc tuyn ma dti trà (MOOCs) v k näng So
cho phép ngithi dan truy cp min phi d tij h9c các k näng s& Các co sà giáo
duc và dào tao, ca sâ giáo duc ngh nghip trong tinh can cü vào ni dung, hc
1iu cüa Nn tang d giâng day, ph cp k n.ng s& Khuyn khIch các ca quan,
t chüc, doanh nghip trén dja bàn tinh tham gia xây dijng hoc üng diing kho
h9c 1iu s phU hçrp vâi các tiêu chun cüa Nn tang.
b) T chüc các chi.rong trInh dào tao, dào tao lai, dào tao ngn han, bi
duông, tp hun v chuyn dM s, k5 náng s cho can b, cong chirc, viên chüc
và nguii lao dng trong các ca quan tü cp tinh dn cp xã, trong các th chüc,
doanh nghip nhà nuac và cci quan thông thn, báo chI tai dja phucing. Khuyn
khIch các t chüc, doanh nghip tu' nhãn trén dja bàn tinh trin khai các chuung
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trInh dào tao, bi diröng ngn hn v chuyn di s6, k näng s cho ngu?ii lao
dng trong t chüc, doanh nghip cüa mInh.
c) Ph cp k näng s qua Nn tang hpc trtrc tuyn ma dai trà, dào tao theo
huàng cá nhãn hóa. Phát trin k5 näng s cho ngithi dn trong tinh thông qua
vic tuyên truyên, hircng dn si'i diing các djch v't s& trQng tam là djch vçi cong
trirc tuyn, djch vi s trong các linh vrc y t, giáo diic, thucrng mai. Ph bin,
khuyn khich, tao diu kin cho ngixài dan trong tinh duçic h9c tip, nghiên cru
mci lüc, mi fbi, mQi thai dim và &rqc cong nhn chfrng chi dào tao trc tuyn.
d) Hqp tác
các t chCrc có uy tin v dào tao k näng s d xây drng các
chirang trInh dào tao v k näng s&
vai

d) Thuôrng xuyên cp nht, ap ding phrang pháp, tiêu chI do krmg k5'
d các ca quan, t chirc có
näng s6, khoãng each s& Cung cp thông tin, s
chüc nãng dánh giá và cong b hang nãm.
lieu
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3. Cac nhiçm vy ye phat trien nguon nhan liyc chuyen doi so
a) T chi'rc các khóa dào tao, bi dixOng, tp hu.n chuyn di s& cOng ngh
s cho di ngü là can b länh dao, quãn 1, can b lam cOng tác tham mlxu
chuyn di s trong các ca quan nhà ntràc tr cp tinh dn cp xä, các tp doàn,
tng cong ty, cong ty nhà nuâc trén dja bàn tinh.
b) Lra chn can b trong tinh tham gia vào Chucing trmnh dào tao ti thiu
1.000 chuyên gia chuyn di s6, d duçic dào tao, bM during kin thüc v chuyn
s& tü do có th h trq
di s, cong ngh s, k5 näng tng hqp, phãn tIch dü
ra quyt djnh phü hqp theo chuyên môn, ngãnh ngh& linh vlrc tai dja phuang.
lieu

c) Hlnh thành mng luói chuyên gia chuyn dM s cüa tinh và tham gia
vào mng luâi chuyên gia chuyn di s quc gia d gn kt süc manh tn thi'rc,
thüc dy chuyn d& s trong tinh.
dirng và khuyn khich trin khai thi dim mô hInh
d) Tham gia gop
"Giáo diic dai hc st" tai trtr?mg dai hc dan 1p trên dja bàn tinh. Tham gia gop
drng B chi s, tiêu chI dánh giá chuyên dôi Cb giáo dic dai hoc.
xay

xay

so

sa

d) Các giáo viên giáng day các hoat dng giáo diic lien quan dn tin hoc,
khoa hc tir nhiên, khoa hçc xã hi, cong ngh, k thut và ngh thut trong c
sà giáo dic tü tiu hçc dn trung hçc ph thông disçic dào tao v phucing pháp
STEM/STEAM.
e) Di ngü giàng vien, nghiên thu viên tham gia các lap dào tao chuyên
ngành cong ngh s, giãng viên dai hçc, nhât là giâng viên các chuyén ngành
kinh t và xâ hi cüa các tru1ng dai hc trên dja bàn tinh duçic tham gia vào các
khóa dào tao b sung, cp nht các kin thüc, k näng sO.
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g) Các ca si giáo diic ngh nghip, dai hçc trén dja bàn tinh ma them
chuyén ngành dào tao hoc cp nht, b sung ni dung dào tao v chuyn di s
trong lTnh virc, ngành, ngh cüa mInh; di mâi chtrang trInh dào tao và tang chi
tiêu dào tao di vai các ngành cong ngh, k thut, irng ding cong ngh; chun
hóa các chuyén ngành dào tao g.n v&i ngh nghip theo tiêu chun quc t ngay
khi có hithng dn cUa Bt, ngành trung uong.
h) Nghiên ciru 1 trInh cii th và triM khai Chuang trInh STEMISTEAM
trong giáo dic ph thông toàn tinh, trong do i.ru tiên triM khai thI dim a cac
thành ph& thj xã có diu kin phü hçip trithc khi nhãn rng trên toàn tinh.
i) Xây dirng và t chirc triM khai Chucing trInh "Hçc tir lam vic thrc t",
trong do các ca quan quân l nhà nuâc trong tinh có vai trô dn dat, lien kt cac
trtrmg dai hçc, cao d.ng, cor sà giáo diic ngh nghip, dào tao vOi các doanh
nghip trong tinh d xay dirng chuorng trInh dào tao ngun nhân lrc theo yêu cu
thc t và dt hang cüa doanh nghip. Triên khai các n&i tang s kt nôi các cor
s& giáo di:ic và dào tao vâi các doanh nghip nhm trao di thông tin, thüc dy
hçc tü lam vic thrc t; dào tao và dào tao lai k näng s cho nguai lao dng
thich üng vâi thj tru&ng lao dng, kt n& cung cu thj trixang lao dng trong tinh.
k) Khai thác mng luói h th6ng thu vin din tcr, cac nM tang tài nguyen
giáo diic mô; tham gia thI dim triM khai chi.rorng trInh sách giáo khoa ma cho
phép h9c sinh, sinh viên trên dja bàn tinh truy cp trirc tuyM miM phi phic vi
hçc tap, tra ciru thông tin, nâng cao khâ näng tip cn kiM thi:rc cüa các d& tuçing
y&i th trong xA hi, tit kim chi phi in n hang näm.
1) Cung c.p báo cáo theo yeu cu di báo v nhu cu thj trub'ng nhân lirc và
tucmg lai ngh nghip trong linh virc cong ngh thông tin, din tr - viM thông, an
toàn thông tin mng cüa tinh; cp nht xu th và giâi thiu v mt s ngành, ngh
mói yêu cu k5 näng mâi cho dja phuorng.
IV. GIAI PHAP THUC HIN
1. Các giãi pháp v co ch, chinli sách
a) Tham gia gop xây dijng Co ch, chInh sách h trçr, triM khai dào tao,
bi duOng kiM thüc, k nang v chuyM di s cho di ngü can b quán 1,
chuyên trách và trirc tip triM khai chuyM di s trong các Co quan nhà ntràc cüa
tinh.
b) Ap d1ng hInh thüc khen thithng dOt xut và kjp thi cho các cor quan, t
chüc, cá nhân cO tuâng, sang kiM, each lam dOt phá, sang tao trong chuyên dôi
s& giOp mang lai hiOu qua cao trong hoat dng cüa co quan, th chüc và lçii Ich
cho cong dng.
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c) Tham gia gop xay dirng cci ch, chInh sách thu hut các giãng viên giói
tham gia giáng diy v chuyn di s, cong ngh s tai các cci sà giáo dic; gop
xây drng chInh sách tru tiên d thu hut h9c sinh, sinh viên hpc chuyên sâu các
chuyên ngânh v chuyn di s, cong ngh s; xây dirng qu' h9c bng tir nguOn
dóng gop, tài trg cüa các tc chrc, t.p doàn, hang cong ngh d cp cho sinh viên
cüa tinh theo h9c chuyên sâu các ngành v chuyn di sá, Cong ngh s có thânh
tIch hoc tap xut s.c.
2. Các giãi pháp h trq triên khai
a) Truyên thOng, tuyên truyn, nâng cao nhn thüc cUa các cci quan, t
chirc, doanh nghip và toàn xä hi v vai trô, nghTa cüa D an vâ K hoch nay,
t?o khI th thi dua sOi ni thirc hin chuyn di s và các ni dung cOa D an, K
hoach.
b) Tang c11ng hcip tác Ca trong và ngoài nucc d trao di kinh nghim v
dào tao, nghiên cthi cOng ngh s, k näng s, kinh th s và xa hi s& khuyn
khIch các cci sâ giáo dic trong tinh trin khai các chutmg trInh hçip tác dào tao,
trao di giãng viên, h9c viên vài các cci si giáo djc, nghiên cüu v& chuyn di
s, cong ngh s, k nang s Co uy tin câ trong và ngoài nirc.
c) Ch9n 19c các chisang trInh tiên tiên cá trong và ngoái nuic dé hoân thin
ni dung, chiicing trInh dào tao k su', cir nhân chuyên sâu ye chuyên dôi so, cong
ngh s.
d) Khuyn khIch, h trçi các hInh thüc hçp tác giüa nhã truO'ng, vin
nghiên ci'ru vi ti chCrc, doanh nghip trong và ngoài tinh, k cã nithc ngoâi,
nhm nâng cao cht krcing dào tao nhân hrc chuyn di s cüa tinh; xây dirng,
trin khai chu'cing trInh phi hçip vâi các cci quan, dcin vi, tp doàn, doanh nghip
d h trY sinh viên thirc tap, lam viêc thirc t ti các tO chrc, doanh nghip, vin
nghiên ciru.
d) Ap dung cci ch quán 1, sat hach và tang ci.thng cOng tác kiêm tra, giám
sat các cci sâ giáo diic, dâo tao ye chuyên dOi sO, cOng ngh so trong tinh nhàm
chun hóa, nâng cao chat 1u'ng dào tao.
3. Các giãi pháp v co' ch tài chInh
a) U'u tiên bO trI kinh phi ttir ngun ngân sách nhà nu'óc cua dja phu'cing dê
triên khai D an vâ K hoach nay, huy dng các nguôn lirc tài chInh tr xã hi và
các ngun kinh phi khác cho hoat dng nãng cao nhn thuc, phô cp k5 näng và
phát trin ngun nhân hrc chuyén dOi so cüa tinh.
b) Can cir khã näng can di ngãn sách hang nãm, ngân sách tinh b tn kinh
phi d thrc hin các nhim vii, giãi pháp thuc phm vi Kê ho?ch nay dt.rc giao
cho cac s, ngành chO trI và các hot dng chi do, diêu hanh triên khai Kê hoach.
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c) Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph có trách thim bào dam
kinh phi d thirc hin các nhim vi, giài pháp trong K hoch nay &rcic giao cho
các dja phrnmg chü trI.
d) Các doanh nghip, t chüc kinh t trên dja bàn tinh b tn kinh phi tr
ngân sách cüa mInh d dào tao chuyn di s cho can bO thuc Ca quan, dan vj
mInh.
d) U'u tiên b trI kinh phi d trin khai các chucing trInh, dir an dào tao thirc
hành ngn han v chuyn di s, cong ngh s, k5 näng s cho can b chuyên
trách, can b lAnh do, quàn 1, can b lam cong tác tham mini v chuyn &i s
a các ca quan nhà nuóc trong tinh.
e) LTu tiên kinh phi tr các chixcing trInh h9c bng d dào tao giàng viên,
nghiên cüu viên và can b chuyên trách v cong ngh s cüa tinh khi tham gia dào
tao a nuâc ngoài; mi tiên b trI kinh phi tir ngân sách nhà nrnc, huy dng các
ngun hrc tr xà hi và các ngun tâi trçl d du tLr xây dmrng các ca sâ giáo dmic
tr9ng dim v cong ngh s, kinh t s và xã hi s tti tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
g) Khuyn khich các cci s& giáo diic dai hçc trên dja bàn tinh mi tiên b tn
ngân sách tir các ngun thu hçp pháp theo quy djnh d trin khai dào tao, nghiên
ciru phát trin chuyn d& s, cong ngh s cho dja phuang.
V. TO CH1'C THIC HIN
1. S& Thông tin và Truyn thông
a) Chü trI t chüc trin khai thmrc hin K hoach nay và tham mixu xây
dijng các k hoach hang näm trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt; tng hqp
thông tin, s 1iu v tInh hinh, kt qua thirc hin K hoach; djnh k' hang näm
thrc hin dánh giá, tham muu Uy ban nhân dan tinh báo cáo kt qua thirc hin K
hoach gui Bô Thông tin và Truyn thông d thng hçrp, báo cáo Thu trnng ChInh
phü kt qua trin khai D an.
b) Tham mini d c1r can b cüa tinh tham gia Chuang trInh dào tao 1.000
chuyên gia chuyn di s va chü tn tham gia các hoat dng cüa mng krâi
chuyên gia chuyn di s quc gia theo sir diu phi cüa Bô Thông tin và Truyên
thông.
c) Là du mi t chi'rc, hixâng dan, don dc, kim tra, dánh giá kt qua thirc
hin K hoach nay và các k hoach hang näm; chü trI thrc hin các báo cáo so
k&, tng kt K hoach, kjp thai tham mu'u d xut diu chinh các ni dung nhim
vii, giài pháp cüa K hoach nay khi cn thit. Tham mini Uy ban nhân tinh báo
cáo so kt, tng kt d báo cáo B Thông tin và Truyn thông theo dung thai gian
quy djnh.
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d) Chü trI t chirc trin khai các nhirn vi, giâi pháp thrçic phân cong tii
Phv 1c Danh rni1c các nhim vii, giãi pháp thirc hin K hoach nay (kern theo).
2. S& Giáo duc vã Dào tao
a) Thirc hin các chi dto, huàng dn cüa B Giáo diic và Dào t?o trong
trin khai D an; trin khai dn các co si giáo dic trong pham vi quán 1 D an
cüa Thu ttxàng ChInh phü và K hoach nay dê to chüc thirc hin.
b) Phi hçip vth S Thông tin và Truyn thông trin khai hithng dn cüa
B Giáo dc và Dào to trong vic thI diem rnO hInh "Giáo diic dai hçc so" trên
dja bàn tinh khi có yêu cu; tham gia gop ,2 xây dirng B chi s, tiêu chI dánh giá
chuyn di s các co sâ giáo diic ctti h9c.
c) Tham gia nghiên ciru, gop ', tham muu d xut các giài pháp câi thin
và nâng cao xp hing Chi sé ngun nhân lirc theo phucmg pháp dánh giá ChInh
phñ din tfr cüa Lien hqp qu,c khi duçic yêu câu.
d) Trin khai dn các co sâ giáo diic trong tinh Khung ph cp k näng so
quc gia, Nn tang h9c trrc tuyn m dai trà (MOOCs) v k5 näng so và H
théng dánh giá, sat hach chun k näng s quc gia d bi& và áp diing.
d) Chñ trI trin khai Chisong trInh "H9c t1r lam vic thirc t" dn CáC Co so
giáo d%ic dai h9c, cao dng trên dia bàn tinh; chü dng trong 1 trInh triên khai thI
dim Chi.rang trInh STEM/STEAM trong giáo diic ph thông theo hithng dn cüa
Bô Giáo duc và Dào tao.
e) ChO trl t chOc trin khai các nhim vii, giái pháp duqc phân cOng tii
Phii liic Danh miic các nhim v1i, giâi pháp thrc hin K hoach nay (kern theo).
3. S& Ni viii
a) Tharn mtxu trin khai huOng dn cüa B Ni vi,i ye dua ni dung nâng
cao nhn thüc v chuyn di s vâo chuong trinh bi duàng kin thuc, k näng
quãn 1 nhà nithc theo tiêu chun ngch cong chOc, chuong trInh bi thrOng theo
yêu cu vj trI vic lam lãnh dao, quán 1).
b) Phi hqp vOi SO Thông tin và Truyên thông d cO can b cüa tinh tham
gia Chuong trInh dâo tao 1.000 chuyên gia chuyên di s và các hoat dng cüa
rnang hxOi chuyên gia chuyn di s qu& gia; phi hp trin khai các chuong
trInh, dir an dào tao thirc hành ngn han v chuyn di s, cOng ngh s, k nãng
s cho can b chuyên trach, can b lành dao, quãn 1, can b lam cOng tác tham
misu chuyn di s 0 các co quan nhá nuOc trong tinh.
c) Chü trI to chOc trin khai các nhirn vI, giài pháp dirge phân cong tai
Phii htc Danh rniic các nhirn v11, giái pháp thirc hin K hoch nay (kern theo).
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4. S& Lao dng - Thirong binb và Xã hi
a) Thrc hin chi dao, hisàng dn cüa Bô Lao dtng - Thixang binh và Xâ
hi trong trin khai D an; chü trI trin khai dn các car sâ giáo dic ngh nghip
trong phm vi quãn 1 bit dn D an và K hoch nay d t chüc thiic hin.
b) Chü trI, phi hqp vâi So Thông tin và Truyn thông tuyên truyên dn
các tng lOp lao dng trong tinh d bj tác dng, ãnh hithng bOi chuyn di s
trong xä hi d kjp thOi cp that thông tin, kin thüc nhm nâng cao khã näng
thIch üng vOi môi trumg mOi.
c) Chü trI, phi hcip vOi SO Giáo dic và Dào tao, SO Thông tin và Truyn
thông trin khai Chumg trInh "H9c tir lam vic thrc ti" dn các t chüc, doanh
nghip và ngithi lao dng trên dja bàn tinh. Chü trI ph bin, trin khai các nn
tang s kt ni các car sO giáo diic ngh nghip và các doanh nghip trén dja bàn
tinh nhm trao di thông tin, thiic dy "Hçc tIr lam vic thrc ti"; dào to và dâo
to li k5 näng s cho ngixOi lao dng, k& ni cung cu thj tnr&ng lao dng.
d) Trin khai dn các car sO giáo diic ngh nghip trong tinh Khung ph
cp k näng s quc gia, Nn tang h9c tr1rc tuyn mO dai trà (MOOCs) v k5
näng s và H thng dánh giá, sat hach chu.n k näng s quc gia d bit và áp
diing.
d) Chü trI t chüc trin khai các nhim v1i, giài pháp &rcic phân cong ti
Phi hic Danh miic các nhim viii, giài pháp thirc hin K hoch nay (kern theo).

5. SO Tài chInh
Can cü d xut cüa các car quan, darn vj và khâ näng can di ngun ngân
sách tinh, b trI kinh phi d trin khai thirc hin k hoach d6i vOi các nhim vii
chi thuc ngun ngân sách tinh (ngun vn s1r nghip) thea quy djnh cüa Lutt
ngân sách.

6. SO K

hoch và Du tir

Can cr d xut cüa các car quan, don vi va khã näng can d& ngun ngân
sách tinh, SO K hoach và Du tu chü trI, phi hqp vOi các car quan, darn vj lien
quan tham rnuu Uy ban than dan tinh trInh cp có thm quyn b trI kinh phi du
tu trong k hoach du tu cong trung hn và hang näm cüa tinh d thrc hin K
hoch nay và các k hoich hang näm theo quy djnh cüa Lut Du tu cong và các
quy djnh pháp lut có lien quan.
7. Các sO, ban, ngành, Uy ban nhãn dan các huyn, thj xa, thành phô
a) Chü trI, phi hqp vOi SO Thông tin và Truyn thông, các car quan thông
tn báo chI tuyên truyn dn các car sO giáo diic, doanh nghip, nguOi lao dng,
nguOi dan trên dja bàn mInh quân l bit dn D an và K hoch nay nhm nâng
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cao nhn thü'c v chuyn di s; tuyên truyn dn các thng lOp lao dng trong dja
phung mInh d bj tác dng, ânh hithng bOi chuyên di s trong xä hi.
b) Phi hçp vOi SO Thông tin và Truyên thông, SO Giáo diic và Dào tao,
SO Lao dng - Thizong binh và Xä hi thông tin tuyên truyên, triên khai Chuong
trInh "H9c tO lam vic thirc t" dn các các Ca quan, doanh nghip, ngiOi lao
dng trên dja bàn quân l,2, Nn tang h9c tnrc tuyn mO dai trà (MOOCs) cho
ngixOi lao dng, ngi.rOi dan trên dja bàn duçic bi& d truy cp tir h9c các k nãng
so.
c) Phi hçip vOi SO Giáo dic và Dào tao 1ra ch9n các các trnOng dO tiêu
chuân, diu kin trin khai thI dim Chiicing trInh STEM/STEAM trong giáo dc
ph thông trên dja bàn quãn 1.
d) CO can b, b trI kinh phi dào tao di ngO là can b länh dao, quàn l',
can b lam cong tác tham muu chuyn di s tai các ca quan, dan vj, dja phi.rang.
d) ChU trI t chOc trin khai các nhim vii, giâi pháp duçc phân cOng tai
Phii liic Danh mJc các nhim vi, giái pháp thrc hin K hoach nay (kern theo).
8. Báo Ba Rja - Viing Tàu, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, các co'
quan thông tan báo chI trên dja bàn tinh
a) Xây dirng các chuang trInh phát thanh, truyn hInh, chuyên trang, n
phrn, bàn tin, bài, phóng sir, phim tài 1iu, chining trInh, trô chai truyn hInh
tuyên truyn v chuyn di s phO hçp vOi chO tru'cmg, djnh huOng chuyn dôi s
cOa tinh, phiic vii truyn thông v chuyn di s&
b) Däng tâi các tài lieu dixçic si.ru tam, biên tip, biên djch, biên soin, xay
drng tài lieu tO các tác giã trong và ngoài nuOc v chuyn di s d tuyên truyn
sO ding chung cho các di tuqng theo chO d, chuyên d phO hcip.
c) Xây dirng, san xut các ni dung chuyên bit v tim nãng, th manh và
các thành tiru cOa tinh trong chuyn di s& Ong dicing cong ngh s nhu: cong
nghip cOng ngh cao, nông nghip cong ngh cao, do thj thông rninh...
d) ChO tn t chOc trin khai các nhirn v11, giái pháp di.rçic phân cong tai
Phu lic Danh miic các nhim vit, giãi pháp thirc hin K hoach nay (kern theo).
9. Các to chfrc kinh t doanh nghip, ngu'ôi lao dng trên d!a bàn tinh
a) ThuOng xuyên trin khai tuyên truyên, phi hgp, tao diu kin cho can
b, nguOi lao dng tham gia dào t?o chuyn di so.
b) Tao diu kin cho can b, nguOi lao dng du'çc nãng cao nhn thOc ye
chuyn dOi s; phi hçTp vOi các cci sO giáo diic ngh nghip, các truOng dai h9c,
cao dàng h trq sinh viên chuyên ngânh ye chuyên di s, cOng ngh s, xã hti
s thirc tap, lam vic thirc t ti các to chOc, doanh nghip, vin nghiên cOu.
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c) Triên khai, tto diu kiin cho can b, ngu?ii lao dng dirçic tham gia
Chuoiig trInh "H9c tü lam vic thirc ti", tham gia h9c tp trên Nén tang h9c trrc
tuyn mô dai trà (MOOCs).
10. Các co s& giáo diic, giáo dtic ngh nghip, các truông cao dãng, dii
hoc trên dia bàn tinh
a) Chü dng tim hiu, nm bt các mic tiêu, nhim vi trong D an và K
hoach nay.
b) Chü ctng chun bj co sä 4t cht, các tiêu chI, diu kin d sn sang
tham gia thI dim Chuong trInh STEMISTEAM trong giáo dc ph thông; thI
dim mô hInh "Giáo di:ic dai h9c se,", Chixccng trInh "H9c tir lam vic thrc tê";
tham gia xây dirng Nn tang h9c trirc tuynmâ dai trà (MOOCs).
c) Chü dng cp nht các chiicmg trinh dào tao kin thüc v chuyn di s,
cong ngh s& k5 nang tng hcip, phân tIch dti lieu s v.v... gop phn ctào tao
ngun nhân lirc v chuyn dM phü hçip theo nhiu chuyên môn, ngành ngh& lTnh
virc tai dja phxong.
Clii tilt các nhim vy, giái pháp du'ctc phán cong cho các ca quan, t chzc,
dia phirong chz t,-I triln khai thu-c hién tai Phu luc Danh muc các nhiêm vy, giái
pháp thwc hin KI hogch nay (kern theo).
Trén day là K hoach trin khai thirc hin D an Nãng cao nhn thüc ph
cp k näng và phát trin ngun nhãn hrc chuyn di s quc gia dn näm 2025,
djnh hiiâng dn näm 2030 trên dja bàn tinh Ba Ria - Vüng Tàu. Yêu cu Thu
trithng các sâ, ban, ngành; ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thãnh
ph; các ccr quan báo dài, ca quan thông tn báo chI và các cci quan, t chüc có
lien quan trin khai thrc hin. Trong qua trInh thirc hin nu có vuâng mac, khó
kh7n c.n chU dng gui phân ánh, kin nghj v S& Thông tin và Truyn thông d
thng hçip báo cáo Chu tjch Uy ban nhân dan tinh./.
No'i n/i in:
- Bô Thông tin và Truyên thông;
- TTr Tinh üy;
- TFr I-IDND tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Các s&, ban, nganh;
- UBND các H, TX, TP;
- Báo BR-VT, Dâi P1114 tnh;
- Các tru?rng: Cao däng, D?i h9c trong tinh;
- Lvu: VT4 C.Th

KT. CHU TICH
PHO CHU T!CIj.L.

Phu luc
NH MUC CAC NHIEM VJ, GIAI PHAP THIfC HIN KE HOACH NANG CAO NHi.N THtC,
P Kc NANG vA PHAT TRIEN NGUON NHAN LIJC CHUYEN DOI sO QUOC GIA DEN NAM 2025,
D!NH HUONG DEN NAM 2030 TREN D!A BAN T!NH BA R!A - VUNG TAU
nàrn 2022
(Kern theo K hogch sd: 1 /KH-UBND ngày 20 tháng
cia Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu,)

Co quan chü trI

Co quan phôi hçp

Thôi gian
thi'c hiên

1

Thamgia gop xay dmg c ch& chinh sách h trçi, trin khai dào
tao, bôi duông kiên thüc, k näng v chuyn di s cho di ngü
can b quân 1, chuyên trách và trrc tip trin khai chuyn di so
trong các ca quan nhà nuâc cüa tinh.

Sâ Thông tin và
Truyn thông

Các s, ban, ngành;
dja phung

20222025

2

Ap dirng hInh thüc khen thixng dt xu.t và kjp thii cho các cci
quan, to chüc, ca nhan co tithng, sang kin, each lam dt phá,
sang tao trong chuyên dôi sO, giüp mang 1ii hiu qua cao trong
hoat dng cüa c quan, t chirc và lçii Ich cho cong dông.

Các sâ, ban, ngành;
dja phisang

So Ni vi1, Sâ Thông
tin và Truyn thông

2022
-2030

3

Tham gia gop xay dimg cci ch chInh sách thu hut các giâng viên
giOi tham gia giáng dy ye chuyn dôi so, cong nghç so tai CáC CY
so giáo dtic; gop xây dimg chInh sách uu tiên d thu h& h9c
sinh, sinh viên hçc chuyên sau cac chuyên ngành v chuyn di
so, cong ngh s&

Sâ Giáo dic và Dâo
tao

Các sâ, ban, ngãnh;
dja phuang

2022
-2025

SO Giáo dc và dào
tao, SO Thông tin và
Truyn thông, cac t
chirc, doanh nghip

2022-203 0

So
Nhim vy, giai pháp
TT
I V co ch, chInh sách:

Vn dng xay dung qu h9c bang tir ngun dóng gop, tài trq cüa Hi Khuyn hQc tinh;
cac t chirc, tap doan, hang cong ngh d cp cho sinh viên cUa các dja phixo'ng, các
tinh theo hçc chuyên sâu cac ngành v chuyn di s& cong ngh c sO giáo diic vâ dào
sO có thãnh tIch hc tp xuât sac.
tao
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A

Co quan phôi

Thô'i gian
thy'c hin

Xây dirng các chin djch truyn thông s trãi rng trên các phucmg
tin dai chüng v chuyn di s; thit l.p và phát trin các trang
SThôngtinvà
(tài khoãnlkênh) trên các nên tang mng xã hi; ph bin Cong
Truyn thông, các ca
thông tin din ti:r v Ch.rong trInh chuyn di so quôc gia dn cac
quan thng tan báo
c quan, to chüc, doanh nghip, ngxi dan &rcic bit các ni dung
chI, Báo BR-VT, Dài
lien quan dn chuyn di s; sir diing cOng ngh trI tu nhân to
PT&TH ith
(Al), irng dirng vào h thông tlwng tác tir dng (chatbox, calibox)
d thrc hin tuyên truyn t1r dng.

Các s&, ban, ngành;
dja phucing

2022-2030

Thit k, in .n, trang trI, trung bay ti nhiu ncyi, trên các phuong
tin truyn thông ye khau hiu dçp, hay, > nghTa cho Chiwng trInh
chuyn di s cüa tinh và cüa quOc gia.

Các sO, ban, ngành;
các dja phiicng

2022-2030

Xây dimg, thit 1p và duy trI thirOng xuyen các chuyên miic, Cng Thông tin din
chuyên trang v& chuyn di s trén các phucing tin thông tin di tO tinh; các sO, ban,
chüng cüa tinh; dua tin, dt bài, vit bài ye chuyn di so trên h
ngành, dja phuong;
thông báo chI, báo din tO, trang tin din tO, diên dan trrc tuyn; các c quan thông tan
tuyên truyn trên các cng/trang thông tin din tO, mng nOi b báo chI, Báo BR-VT,
cüa các cc quan, t chOc nhà nuOc trong tinh.
Dài PT&TH tinh

SO Thông tin và
Truyn thông

2022-2030

San xuAt các chirang trInh, phim tài lieu, phóng sir, trao di, di
thoai, chuyên d chuyên sâu v chuyn dôi s trên h thng phát
Các co quan thông
thanh, truyên hmnh cüa tinh; san xuât các nOi dung tin bài, ânh,
tan báo chI, Báo BRvideo, clip t.o xu th v chuyn di s6 d däng, phát trén CC
VT, Dài PT&TH tinh
kênh, nn tang khác nhau và trén các phuorng tin thông tin dai
chüng cüa tinh.

SO Thông tin và
Truyen thông

2022-203 0

T chOc các hi nghj, hi thão, t9a dam v chuyn di s; 1ng
Sâ Thông tin và
ghép ni dung v& chuyên di so trong các cuc trin lam, trtrng Truyên thông; các dja

Các sO, ban, ngành;
dja phuong; các tO

2022-2030

So
Nhim viii, giãi pháp
TT
X. A
II Nâng cao nhn thfrc v chuyn doi so:

2

Co quan cliii tn

So Thông tin và
Truyn thông

3

Th.N_ r,;
Nhiêm vi, giãi pháp

Co quan chü trI

Co quan p1ii hçrp

phucing

chüc doanh nghip

Thbi gian
thtrc hiên

S

i hiu
dt nuóc, con ngii, van hóa, du ljch tinh Ba
u Tàu; to chirc các cuc thi tim hiu v chuyn di s& báo
chuyên di s và Chucing trInh chuyn dôi s cüa tinh.
ye

ye

6

Xây dirng các chi.nmg trInh phát thanh tuyên truyn v chuyn di
s phü hqp vth chñ trucmg, djnh huâng chuyên di s cüa tinh
Dâi PT&TH tinh; các
nhäm phiic vi tuyên truyên thông qua h thông truyên thanh cci
dja phumg
sO; thrc hin truyên thông v chuyên di cüa tinh qua các mng
xA hi ph bin.
Tuyên truyn trrc quan, sir d1ng pa-nO, áp phIch, tranh c dng,
Các sO, ban, ngành;
d hoa thông tin (inforgraphic), d h9a chuyn dng (motion
dja phucing; C.0 to
graphics), v.t diing ctixqc in n thông tin tuyn truyn, biu trung
chirc, doanh nghip
nhn din thông dip truyn truyn v chuyên ct& cOa tinh.
Sun tm, biên ttp, biên djch, biên so,n, xây dirng tài 1iu tr các
tác giã trong Va ngoài nuOc ye chuyn &i d tuyên truyn, chia
sé rng rãi den các di tuçrng, các ca quan, &m vi trong tinh có th
SO Thông tin và
khai thác, sr ding chung theo chu d, chuyên d phü hqp. San Truyn thông; Báo
xuât các ni dung chuyên bit ye tiêm nàng, th manh va cac BR-VT, Dài PTTH
thành tru cüa tinh trong chuyn di s, üng diing cOng ngh s
tinh
nhu: cong nghip Cong ngh cao, nông nghip cOng ngh cao, do
thj thông minh.
Cung cp thông tin d phiic vii vic dánh giá, xp hang di vOi cac
SO Thông tin
chi
ChInh phü s, ChInh phU din tir, cong ngh thông tin, an
Truyên thông
toàn thông tin, näng 1irc c?.nh tranh và di m&i sang tto.
HQc t.p kinh nghim trong cOng tác chuyn di s cOa các dja Các sO, ban, ngành;
phucmg, các nuOc trong khu vrc và quc tê. Tng hçip các mô dja phumg; các tO
hInh, giâipháp chuyn dOi s; phãn tich xu hithng yà tác dng cüa chüc, doanh nghip
chuyn dôi sé, dn các ngành ngh d giOi thiu, chia
n1in rng

So Thông tin và
Truyn thông

2022-2030

SO Thông tin và
Truyên thông

2022-203 0

Các sO, ban, ngành;
dja phuong; các t
chüc doanh nghip

2022-2030

Các sO, ban, ngành;
dja phung; các to
chüc, doanh nghip

2022-2030

SO Thông tin và
Truyn thông

2022-203 0

so

so

so

8

9

10

so:

se,

4

Co' quan chü trI

Co quan phôi h9'p

Thô'igian
t1t'c Iiii

Các si, ban, ngành;
dja phi.rang; các tO
chüc, doanh nghip

SâNivii,Sâ Thông
tin và Truyên thông

2022-2030

U'ng diing Nn tang h9c trrc tuyn ma dai trà (MOOCs) v k
näng so cho phép nguori dan truy cp min phi.

Các cd s& giáo dc và
dào tao

Các sâ, ban, ngành;
dja phixcing; các to
chüc, doanh nghip,
ngixi dan

2022-2025

2

Tham gia các lap dào tao, dào tao lai, dào tao ngn hn, bi
duô'ng, tp hun ye chuyên dM s, k5 näng s cho can b, cong
chirc, viên chirc và ngu&i lao dng trong cac cci quan
dn cp xâ, trong các tO chrc, doanh nghip nhà rnràc và cci quan
thông tan, báo chI tai dja phuong.

Các sâ, ban, ngành;
dja phi.rang; các cci
quan thông tan báo
chI trong tinh

Sâ Thông tin và
Truyn thông

2022-2025

3

Ph cp k nàng s qua Nn tang h9c trirc tuyn ma dai trà, dào
tao theo huàng cá nhân hóa. Phát triên k5 näng s cho nguôi dan
trong tinh thông qua vic tuyen truyn, huóng dn sü ding các
djch vi,i s& trpng tam là djch vii cOng trirc tuyên, djch vi s trong
các linh vrc y tê, giáo diic, thi.rcing mai.

Các dja phi.rong; các
t chüc, doanh
nghip

Hçp tác vOi các t chüc có uy tin v dào tao k näng s d xây
drng các chucing trInh dào tao v k näng sO.

Sâ Giáo die và Dào
tao, Sâ Lao dng Thtrcing binh Va XH
các cci sâ giáo diic
ngh nhip, tru&ng
cao däng, dai h9c

So
TT

Nhim vy, giãi pháp

các mô hInh, giài pháp chuyn di s cüa tinh.
Biu drnng, ton vinh, khen thiiông các gi.rang din hInh tiên tin,
11 nhân rng mô hInh tot, cách lam hay, sang kin CO giá trj trong
Chrang trInh chuyn dôi s cüa tinh.
III Phi cp k5 náng chuyn dcii s:

Si Thông tin và Truyn

thong, Sâ Giáo diic và
Dào tao, Sâ Lao dng Thtrcing binh và XH, các
cci sâ giáo diic ngh
nghip, các tnràrng cao
d.ng, dai hQc trong tinh
S& Thông tin và
Truyn thOng, các dja
phixcing

2022-2025

2022-202 5

5

Co quan chü trI

Co' quan phôi hçp

Thôi gian
thuc hiCn

S& Thông tin và
Truyn thông

Các s, ban, ngành;
dja phu'o'ng

2022-2025

S& Thông tin và
Truyn thông

Các s?y, ban, ngành;
dja phixong

2022-2030

Sâ Thông tin và
Lua chon can b trong tinh tham gia vào Chuong trInh dào tao tôi
Truyn thông, So Ni
thiu 1.000 chuyên gia chuyn di s&

Các s, ban, ngành;
dla phung

2022-2025

Hmnh thành mang lithi chuyên gia chuyn di s cüa tinh và tham
gia vào mng lu6i chuyên gia chuyn dôi s6 qu6c gia.

Các sO, ban, ngành;
dja phuang

2022-2030

Di ngü giâng viên, nghiên ciru viên tham gia các lOp dào tao
chuyên ngành cOng ngh s, giâng viên dai hQc, nhât là giãng ve
Các truô-ng cao ding,
các chuyên ngành kinh tê và xä hOi cüa các trithng dai h9c trén dja
dai hoc trong tinh
bàn tinh duc tham gia vào các khóa dào tao b sung, cp nht các
kin thüc, k nàng sO.

SO Giáo diic và Dào
tao

2022-2025

Các giáo viên giãng dy các hoat dng giáo dic lien quan dn tin
hçc, khoa hoc tir nhiên, khoa hoc xà hi, cong ngh, k thu.t và Các Co. SO giáo dic và
ngh thut trong Ca sO giáo d'iic tir tiêu h9c dn trung h9c ph
dào tao
thông duçic dào tao v phi.rang pháp STEM/STEAM.

SO Giáo diic và Dào
tao

2022-2025

Các ca sO giáo dic
ph thông; các dja

2022-2025

Nhim vii, giãi pháp
5

xuyen cp nht, áp ding phiing pháp, tiêu chI do hxng
Cung cp thông tin, s
d cac cci
., - g sO, khoãng each
an, to chüc có chüc näng dánh giá và cong bô hang näm.
so.

.A

lieu

A
A
A. h
IV Phát trien nguon
nhan lirc chuyen doi so:
A

T chirc các khóa dào tao, bi dung, tp hun chuyn &i s&
cong ngh sé, cho di ngü là can b lãnh dao, quãn 1, can b lam
cong tác tham mu'u chuyn &M s trong các ca quan nha nithc ti'r
cp tinh dn c.p xA, các t.p doàn, thng cong ty, cong ty nhà nithc
trên dja bàn tinh.
2

v1I

4

6

Nghiên cOu l trInh c11 th và trin khai Chtrcing trInh
STEM/STEAM trong giáo diic ph thông toàn tinh, trong do uu

SO Thông tin và
Truyn thông

SO Giáo di,ic và Dào
tao

6
So
TT

Nhirn vii, giäi pháp

Co quan chü tn

tiên trin khai thi diem & các thành ph6, thj xâ Co diu kiin phü
hçp tru&c khi nhân rng trén toàn tinh.
D6i mâi chucing trInh dào tao và thng chi tiêu dào tao d& vOi các
ngành cong ngh, k thut, ing ding cong ngh; chun hOa các
chuyên ngành dào tao gn vói nghê nghip theo tiêu chun quc
t.

Co quan phoi hyp

Thô'i gian
thiyc hin

phu'o'ng
Các co sâ giáo dic
ngh nghip, các
tru&ng cao dáng, dai
h9c trong tinh

S Giáo diic và Dào
to

2022-2025

Sä Giáo d%ic và Dào
tao, S& Van hóa và
Th thao; các dja
phuong

2022-2025

8

Các co s& giáo diic,
Khai thác mng luâi h thng thu vin din t&, các nn tang tài
giáo dic nghê nghip,
nguyen giáo di:ic m&; tham gia thI diem trin khai chixong trInh
CC tru&ng cao ding,
sách giáo khoa mô cho phép h9c sinh, sinh viên trên dja bàn tinh
di h9c trong tinh,
truy cp trrc tuyn min phi.
Thu vin tinh

9

S& Thông tin và
Cung cp báo cáo theo yêu cu dr báo v nhu cu thj tru&ng nhân
Truyn thông, S&
Các s, ban, ngãnh, dja
lirc và ttxcmg lai ngh nghip trong lTnh vrc cong ngh thông tin, Giáo dic và Dào tao,
p1iuung
din tü - vin thông, an toàn thông tin mng cüa tinh.
S& Lao dng Thuong binh và XH

V

Hçrp tác, h trç trin khai:

1

Truyên thông, tuyên truyên, nâng cao then thüc cüa các co quan,
t chirc, doanh nghip và toàn xA hi ye vai trô, nghia cüa Dê an
và K hoach cüa tinh.

Các cci quan, don vj;
to chxc, doanh
nghip trong tinh

2

Tang cu&ng hqp tác, trao di kinh nghim v dào tao, nghiên ctru
cong ngh sO, k nàng so, kinh té so và xã hi s&

Các cci sO giáo diic
dào tao

3

Tham gia triM khai các chucing trinh hcrp tác dào tao, trao dôi
Các cci sO giáo diic và
giãng viên, h9c viên vOi các cci sO giáo diic, nghiên ctru ye chuyM
dào tao
dôi sO, cOng ngh sO, k nàng s có uy tin.

So Thông tin và
Truyn thông

2022-2025

2022-2025

Các cci quan, don vi, tO
chic, doanh nghip

2022-2030

SO Giáo diic và Dào
tao, các dja phuong

2022-2030

7
Co quan chü trI

Co quail phôi hqp

Thôi gian
thii'c hiên

,'9c các chucmg trInh tiên tiên Ca trong và ngoài niiOc
thiên nôi dung, chucing trInh dào tto k su, cr nhân chuyên
4 :,
au v chuyn di s& cong ngh s.

Các c sO giáo dçic
dào tao

SO Giáo diic và Dào
tao

2022-2030

Hqp tác giüa nhà truOng, vin nghiên ciru và t chirc, doanh
nghip trong và ngoài tinh, k câ nuOc ngoài, nhm nâng cao cht
lucing dào tao nhân 1rc chuyn di s cüa tinh; xây drng, trin
khai chucing trInh phôi hqp vOi cac cci quan, dcin vj, tp doàn,
doanh nghip d h trçl sinh vién thi7rc t.p, lam vic thirc tê tai các
t chüc, doanh nghip, vin nghiên cüu.

Các co sO giáo diic,
t chirc, doanh
nghip, vin nghiên
ciru

SO Giáo dic và Dào
tao, SO Lao dng Thucing binh và XA
hi, các dja phucing

2022-2030

Ap dung cci ch quãn 1, sat hach và tang cirOng cOng tac kim tra,
giám sat các cci sO giáo diic, dào tao ye chuyên di so, cong ngh
so trong tinh.

SO Giáo diic và Dào
tao, các cci sO giáo
dçic và dào tao

SO Thông tin và
Truyn thông

2022-2025

Nhim vi, giãi pháp
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