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Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, nhất là những lĩnh vực có lợi thế như: xay xát và chế biến lương thực,
khai thác vật liệu xây dựng, cơ khí kỹ nghệ sắt. Khôi phục phát triển nghề mộc dân
dụng, dệt thổ cẩm, mây tre đan, hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch. Đẩy
nhanh tiến độ quy hoạch phát triển 06 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở 02 thị
trấn và các xã Hàm Trí, Hồng Sơn, Hàm Đức, Hàm Hiệp và mỗi xã hình thành 01
làng nghề, nhằm tạo thêm việc làm cho lao động. Trong 05 năm tới, phấn đấu giải
quyết việc làm cho 3.100 lao động, bình quân hàng năm 620 lao động.
3. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ:
Phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để
các doanh nghiệp đầu tư vào khu thương mại, dịch vụ 07 ha tại dự án dân cư Bến Lội
- Lại An, xã Hàm Thắng; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ ở 02 thị trấn Phú Long
và Ma lâm; nâng cấp hệ thống chợ các xã, thôn theo quy hoạch; triển khai dự án du
lịch Hàm Thuận - Đa Mi để tạo điều kiện thu hút lao động, giải quyết việc làm. Trong
05 năm tới phấn đấu giải quyết việc làm cho 2.400 lao động, bình quân hàng năm 480
lao động.
4. Lĩnh vực giới thiệu việc làm và cung ứng lao động:
Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động đi làm
việc ngoài tỉnh và khu công nghiệp của tỉnh. Thông qua việc giới thiệu, cung ứng lao
động đi làm việc trong và ngoài tỉnh, trong 05 năm tới giải quyết việc làm cho 4.500
lao động, bình quân mỗi năm 900 lao động.
5. Lĩnh vực xuất khẩu lao động:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước về xuất khẩu lao động. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các
cấp, các ngành, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trong
việc triển khai công tác xuất khẩu lao động, chú ý phòng ngừa và đấu tranh phòng
chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Phấn đấu
trong 05 năm tới, xuất khẩu hơn 500 lao động, bình quân mỗi năm 100 lao động.
6. Thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm:
Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để đáp
ứng nhu cầu vay cho nhân dân tăng suất đầu tư trên một chỗ làm việc. Ưu tiên cho
lao động thuộc diện con đối tượng chính sách, hộ nghèo có nhu cầu vay vốn đi xuất
khẩu lao động. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn vốn; thực hiện cho vay đúng
đối tượng, đúng quy trình và thủ tục quy định, giảm tỷ lệ vốn tồn đọng dưới 5% và tỷ
lệ nợ quá hạn dưới 3%. Phấn đấu trong 05 năm giải quyết cho hơn 1.000 lao động,
bình quân mỗi năm 200 lao động.
7. Các hoạt động hỗ trợ của chương trình:
- Tổ chức điều tra lao động việc làm hàng năm theo chỉ đạo của trung ương và
tỉnh, nhằm thu thập thông tin về tình trạng việc làm, thất nghiệp, sự chuyển dịch cơ

