Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung

Hội thảo Khoa học

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực
các tỉnh duyên hải miền Trung

1

Hội thảo Khoa học

2

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung
TỔ ĐIỀU PHỐI VÙNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI THẢO KHOA HỌC

LIEÂN KEÁT ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC

CAÙC TÆNH DUYEÂN HAÛI MIEÀN TRUNG

THỪA THUÊN HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2012

3

Hội thảo Khoa học

4

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung

Mục lục

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
PHẦN MỞ ĐẦU
❖ Liên kết đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung
Nhóm tư vấn liên kết phát triển miền Trung....................................................................................11
❖ Báo cáo Kết quả nghiên cứu: Đào tạo nguồn nhân lực tại các tỉnh duyên hải miền Trung:
Hiện trạng và định hướng liên kết
Nhóm tư vấn liên kết phát triển miền Trung....................................................................................21
PHẦN 1
ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
❖ Quan hệ cung - cầu trên thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội vùng duyên hải miền Trung đến năm 2020
PGS.TS. Bùi Tất Thắng..................................................................................................................................45
❖ Liên kết đào tạo nhân lực chất lượng cao cho khu vực duyên hải miền Trung
GS.TSKH. Bùi Văn Ga....................................................................................................................................53
❖ Định hướng liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa các trường đại học, cao đẳng trong vùng
duyên hải miền Trung
PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn..........................................................................................................................59
❖ Thực trạng và định hướng phát triển dạy nghề vùng duyên hải miền Trung giai đoạn 2011
- 2020
TS. Nguyễn Hồng Minh...............................................................................................................................71
❖ Thực trạng, nhu cầu và định hướng liên kết đào tạo nguồn nhân lực Du lịch cho vùng duyên
hải miền Trung
PGS. TS. Bùi Thị Tám......................................................................................................................................79

5

Hội thảo Khoa học

❖ Định hướng liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa các cơ sở đào tạo, dạy nghề với các khu
kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, doanh nghiệp lớn trong vùng duyên hải miền
Trung: Nghiên cứu trường hợp Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Huỳnh Khánh Toàn....................................................................................................................................... 91
❖ Giải pháp nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các cơ sở đào
tạo ở vùng duyên hải miền Trung: Nghiên cứu trường hợp Đại học Đà Nẵng
PGS. TS. Trần Văn Nam................................................................................................................................97
❖ Thực trạng, nhu cầu nhân lực và định hướng liên kết đào tạo nguồn nhân lực thủy sản cho
vùng duyên hải miền Trung
PGS. TS. Trang Sĩ Trung.............................................................................................................................105
❖ Thực trạng, nhu cầu và định hướng liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế cho vùng
duyên hải miền Trung
GS. TS. Cao Ngọc Thành............................................................................................................................109
❖ Định hướng liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành kế toán, tài chính, ngân hàng
cho các tỉnh duyên hải miền Trung
ThS. NCS. Bùi Phụ Anh..............................................................................................................................115
❖ Liên kết đào tạo sau đại học khu vực duyên hải miền Trung
PGS. TS. Nguyễn Hồng Anh....................................................................................................................121
❖ Định hướng liên kết đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng và hạ tầng đô thị cho các tỉnh
duyên hải Nam Trung Bộ của trường Đại học Xây dựng miền Trung
TS. Trần Xuân Thực.....................................................................................................................................127
❖ Mối liên kết giữa Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III với các địa phương trong sứ
mệnh đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt cho hệ thống chính trị vùng duyên hải miền Trung
PGS. TS. Hồ Tấn Sáng.................................................................................................................................133
PHẦN 2
THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
❖ Thực trạng sử dụng và nhu cầu nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm
2015 tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.....................................................................................................................143

6

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung

❖ Thực trạng sử dụng và nhu cầu nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm
2015 thành phố Đà Nẵng
UBND Thành phố Đà Nẵng......................................................................................................................151
❖ Thực trạng sử dụng và nhu cầu nhân lực ngành công nghiệp lắp ráp ô tô tỉnh Quảng Nam
trong thời gian đến
UBND tỉnh Quảng Nam............................................................................................................................159
❖ Thực trạng sử dụng và nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi
UBND tỉnh Quảng Ngãi............................................................................................................................163
❖ Thực trạng sử dụng và nhu cầu nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm
2020 của tỉnh Bình Định
UBND tỉnh Bình Định.................................................................................................................................171
❖ Thực trạng sử dụng và nhu cầu nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm
2020 của tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh Phú Yên.....................................................................................................................................181
❖ Thực trạng sử dụng và nhu cầu nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Khánh Hòa trong thời gian qua & nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển du lịch Khánh Hòa đến
năm 2020
UBND tỉnh Khánh Hòa..............................................................................................................................187
❖ Một số giải pháp quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công
nghiệp vùng duyên hải miền Trung
ThS. Đào Thị Thanh Thủy.........................................................................................................................197
❖ Kinh nghiệm thực tiễn của Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn và giải pháp liên kết đào tạo phát
triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp lọc hóa dầu cho các tỉnh duyên hải miền Trung
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn......................................................................................209
❖ Liên kết đào tạo nguồn nhân lực ngành logistics cho các tỉnh duyên hải miền Trung
Cảng Đà Nẵng...............................................................................................................................................217
PHẦN PHỤ LỤC

7

Hội thảo Khoa học

8

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung

PHẦN MỞ ĐẦU

9

Hội thảo Khoa học

10

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
NHÓM TƯ VẤN LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG*

B

áo cáo kết quả nghiên cứu về: “Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải
miền Trung: hiện trạng và định hướng liên kết” đã in trong Kỷ yếu hội thảo
nhằm cung cấp thông tin, dự liệu, số liệu và gợi ý một số chính sách, giải pháp
liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho 7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung
(gọi tắt là Vùng), để quý vị đại biểu tham khảo trước. Do đó, trong Báo cáo này,
Nhóm tư vấn liên kết phát triển miền Trung chỉ tập trung gợi ý tóm tắt 9 điểm sau đây:
1. Hiện trạng hệ thống đào tạo nguồn nhân của Vùng: Có tiềm năng phát triển nhằm
đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của Vùng
Các tỉnh duyên hải miền Trung, đề cập trong báo cáo này bao gồm: Thừa Thiên Huế, Đà
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa (sau đây gọi chung là vùng
duyên hải miền Trung),với tổng diện tích tự nhiên là 38.236,4 km2, chiếm 11,54% diện tích cả
nước, dân số hơn 8.186,8 nghìn người, chiếm 9,42% dân số toàn quốc. Tuy còn nhiều khó khăn,
nhưng trong những năm gần đây, với sự nỗ lực và năng động Đảng bộ và chính quyền của nhiều
địa phương trong Vùng, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Trung ương, đã có bước phát triển ấn tượng và
đang trở thành một khu vực kinh tế năng động của cả nước. Thế mạnh phát triển của Vùng dựa
trên lợi thế về kinh tế biển, công nghiệp và du lịch (cả du lịch biển - đảo và di sản văn hoá).
Để phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mỗi địa phương
trong Vùng đã xây dựng hệ thống các cơ sở đào tạo từ đại học, cao đẳng đến trung cấp chuyên
nghiệp, cơ sở dạy nghề; nổi bật với Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng là 2 đại học trọng điểm Vùng.
Hiện nay, toàn Vùng có 27 trường đại học, 36 trường cao đẳng và 21 trường trung cấp chuyên
nghiệp, tập trung nhiều nhất tại 2 trung tâm đào tạo lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên là
Huế và Đà Nẵng. Với hệ thống 84 trường đại học, cao đẳng, trung cấp nên Vùng có mật độ trường
đại học, cao đẳng, trung cấp tương đối cao so với mặt bằng cả nước, chỉ sau các vùng Đồng bằng
sông Hồng và Đông Nam Bộ (tính cả Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).
* Nhóm Tư vấn liên kết phát triển miền Trung do TS. Trần Du Lịch làm trưởng nhóm; Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã
hội Đà Nẵng là cơ quan thường trực.
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Về đào tạo nghề, toàn Vùng hiện có 242 cơ sở đào tạo nghề ở các cấp đào tạo (cao đẳng
nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề), nhưng phân bố không đồng đều giữa các tỉnh, thành phố.
Tuy nhiên, số lượng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong Vùng còn ít, chỉ chiếm lần
lượt hơn 6% và hơn 12% trong tổng số các cơ sở đào tạo.
Nhìn chung với hiện trạng cơ sở đào tạo và dạy nghề đang có, nếu được đầu tư tập trung
có trọng điểm; có cơ chế liên kết hiệu quả để nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo sẽ đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Vùng.
2. Sự bất cập giữa đào tạo và nhu cầu nhân lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Với hệ thống đào tạo tương đối khá nêu trên, nhưng tỷ lệ lao động đang làm việc chưa qua
đào tạo của các tỉnh, thành phố trong Vùng còn lớn; tỷ lệ lao động có trình độ kỹ thuật lành nghề,
đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp còn thấp; thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao, nhất là
nguồn nhân lực trình độ cao. Bên cạnh đó, giữa các tỉnh còn thiếu các cơ chế, chính sách chung để
thúc đẩy việc liên kết đào tạo nguồn nhân lực để cùng phát triển.
Toàn Vùng có hơn 5,8 triệu người trong độ tuổi từ 15 trở lên, chiếm 71,3% dân số, đây là
một thuận lợi về phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn tới. Nhưng cơ cấu dân số trẻ vừa là lợi
thế, nhưng cũng là một khó khăn. Số người bước vào tuổi lao động hàng năm khá cao nên đặt
ra yêu cầu lớn trong giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề phù hợp với định
hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Bên cạnh đó, dân cư phân bố không đều, cùng với xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu
dân số có xu hướng tăng nhanh ở khu vực thành thị. Tuy tỷ lệ dân số nông thôn so với dân số đô
thị vẫn chiếm tỷ lệ cao so với mức bình quân của cả nước (nếu không tính thành phố Đà Nẵng có
tỷ lệ dân số đô thị cao nhất nước là 86,97%), nhất là hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định; nhưng xu
hướng đô thị hoá diễn ra khá nhanh.
Nhìn chung, phần lớn các địa phương trong Vùng có trình độ học vấn của đội ngũ lao
động thấp, lao động mới tốt nghiệp trung học cơ sở trở xuống chiếm tỷ trọng còn lớn, đặc biệt
tại Quảng Nam có tỷ lệ lao động chỉ tốt nghiệp tiểu học trở xuống chiếm tới 51,07%. Với cơ cấu
lao động có trình độ học vấn thấp gây nhiều khó khăn cho việc phổ cập nghề, nâng cao trình độ
chuyên môn kỹ thuật, tạo ra nguồn lao động có chất lượng cao trong thời gian tới.
Nếu so sánh cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn của từng địa phương trong Vùng với
tỷ lệ 1 - 4 - 10 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc thì có thể thấy các địa phương hiện nay đang mất cân
đối trong cơ cấu đào tạo. Lực lượng sản xuất trực tiếp của Vùng có tay nghề thấp chưa đáp ứng
được yêu cầu, nhất là đối với các ngành sản xuất đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ
thuật cao.
Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ còn thấp. Phần lớn lao động
của các tỉnh, thành phố trong Vùng hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 49,31%, cả nước
là 48,71), chỉ có thành phố Đà Nẵng có tỷ trọng lao động làm việc trong các ngành công nghiệp
và dịch vụ lớn (91,18%). Tỷ lệ người lao động được đào tạo sau khi ra trường làm trái ngành nghề
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cũng khá cao. Đây cũng là thực trạng chung của cả nước khi mà tỷ lệ này của toàn quốc chiếm
khoảng 40%.(1)
Năng suất lao động xã hội của Vùng năm 2010 tương đương so với cả nước (40,4 triệu đồng
/ người), tuy nhiên chỉ có Đà Nẵng và Khánh Hòa có mức năng suất khá cao, lần lượt là 66,23 và
62,67 triệu đồng / người, còn các tỉnh Quảng Nam và Bình Định có năng suất thấp, chỉ mới trên
30 triệu đồng / người; Phú Yên thấp nhất chỉ có 28,27 triệu đồng / người. Điều này cho thấy các
tỉnh, thành phố trong Vùng vẫn chưa sử dụng hiệu quả lao động. Một phần nguyên nhân là do
tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp và do sự phân bố lao động chưa hợp lý giữa các ngành
(ngành nông nghiệp có năng suất lao động thấp, nhưng chiếm tỷ trọng lao động cao).
3. Mất cân đối cung - cầu trên thị trường lao động
Mặc dù đã có mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khá hoàn
chỉnh, đào tạo đa cấp, đa lĩnh vực, tuy nhiên vẫn còn thiếu các cơ sở đào tạo chuyên ngành, nhất
là trong các lĩnh vực công nghệ cao, khoa học xã hội nhân văn, văn hóa - nghệ thuật…
Một số cơ sở đào tạo có xu hướng chạy theo phong trào nâng cấp bậc đào tạo và chỉ tập
trung đào tạo một số lĩnh vực như kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng… Cơ cấu
đào tạo còn nhiều bất hợp lý và chậm chuyển biến. Chất lượng đào tạo một số ngành nghề còn
thấp do chất lượng đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất, nên chất lượng nhân lực chưa
đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.
Số lượng các cơ sở đào tạo nghề có tăng nhưng quy mô của các cơ sở còn nhỏ và phân bố
chưa hợp lý, chủ yếu ở khu vực thành thị, nhất là các thành phố lớn. Tỷ lệ giáo viên dạy nghề cũng
tăng nhưng chưa đáp ứng được quy mô và chất lượng đào tạo. Quy mô, ngành nghề đào tạo
chưa sát với yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong Vùng. Mạng
lưới cơ sở dạy nghề còn phát triển tự phát, thiếu quy hoạch, nhiều cơ sở đào tạo nhỏ, manh mún.
Mặc dù công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật được quan tâm, nhưng so với yêu cầu thực
tế, nhiều cơ sở đào tạo vẫn còn thiếu phòng học, thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện… do
đó chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu, rèn luyện thể chất. Việc đào tạo nguồn nhân
lực vùng duyên hải miền Trung chưa thực sự theo quy hoạch thống nhất, còn chồng chéo giữa
các trường. Sự hợp tác giữa các trường chưa chặt chẽ, thiếu thống nhất.
Thị trường lao động của Vùng tuy đã bước đầu hình thành nhưng còn bất cập: sự méo mó
trong quan hệ cung - cầu lao động; giữa đào tạo và yêu cầu sử dụng; không đáp ứng yêu cầu
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Một số ngành nghề như lĩnh vực du lịch, công nghệ cao, công nghiệp
lọc hóa dầu, y tế… đang thiếu hụt lao động.
Hệ thống các trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm của các tỉnh, thành phố
đã hỗ trợ giải quyết cơ bản việc làm cho người lao động của Vùng. Công tác giải quyết việc làm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổng cục Thống kê, Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam 1.9.2009, NXB Thống kê,
Hà Nội, 2010.
(1)
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tuy đạt về số lượng, nhưng chất lượng việc làm chưa cao, chưa bền vững; tiền lương và thu nhập
còn thấp.
Hệ thống tư vấn, giới thiệu việc làm tại các tỉnh, thành phố trong Vùng chưa đáp ứng đủ
để làm cầu nối cho cung cầu lao động của Vùng. Người lao động và người thất nghiệp thì thiếu
thông tin về việc làm, trong khi người sử dụng lao động thiếu thông tin về cung cầu trên thị
trường lao động nên dẫn đến quá trình tìm việc việc của người lao động và tuyển dụng lao động
của các đơn vị sử dụng lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
4. Liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo và dạy nghề trong Vùng tuy đã hình thành,
nhưng chưa thể phát huy sức mạnh chung và thiếu tính tập trung trọng điểm trong đầu tư;
chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực
Kết quả từ cuộc khảo sát về liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo và dạy nghề trong Vùng
của Nhóm nghiên cứu phục vụ Hội thảo này cho thấy:
+ Đối với cơ sở đào tạo, các nhóm ngành phổ biến được nhiều trường lựa chọn giảng dạy
là: với khối ngành Kỹ thuật có nhóm ngành công nghệ thông tin (có 56,1% số trường tham gia
khảo sát có đào tạo), điện - điện tử - điện lạnh (39%), xây dựng (34,1%), Kiến trúc - mỹ thuật (22%),
cơ khí (19,5%), công nghệ sinh học (19,5%), hóa - hóa dầu - năng lượng (17,1%); khối ngành kinh
tế có: kế toán kiểm toán (61%), quản trị kinh doanh (56,1%), tài chính ngân hàng (46,3%), du
lịch - khách sạn - nhà hàng (34,1%)… Còn đối với cơ sở dạy nghề thì các nhóm ngành trên cũng
được nhiều cơ sở lựa chọn giảng dạy nhưng nhiều nhất là điện - điện tử - điện lạnh (46,9%), cơ
khí (40,6%), du lịch - nhà hàng - khách sạn (31,2%), kế toán (21,9%), máy tính - công nghệ thông
tin (21,9%)…
+ Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ của Vùng, các KCN, KKT hình thành ngày
càng nhiều các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới, ngành nghề mới xuất hiện ngày càng đa
dạng. Từ đó, các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề trong Vùng cũng chú trọng đa dạng hóa ngành
nghề, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, các cơ sở vẫn chưa thực sự đầu tư có chiều sâu,
xuất hiện tình trạng “vừa thừa vừa thiếu”. Nhất là các cơ sở dạy nghề chủ yếu đào tạo ngắn hạn
và thường tập trung vào các nghề đơn giản như điện dân dụng, cơ khí gò hàn, may công nghiệp,
lễ tân khách sạn, dịch vụ buồn phòng… Còn các ngành có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao
như bảo dưỡng, sửa chữa lắp ráp các thiết bị chính xác, cơ khí chế tạo máy, hàn công nghệ cao,
các nghề thuộc lĩnh vực tự động hóa… chưa được chú trọng đầu tư về chất. Trong khi đây lại là
những ngành nghề mà các doanh nghiệp trong Vùng đang cần thì thường phải đào tạo lại lao
động sau khi tuyển dụng.
+ Phần lớn các trường đại học, cao đẳng trong Vùng đều có liên kết đào tạo với các cơ sở
đào tạo khác, chiếm tỷ lệ 90,2% trên tổng số cơ sở đào tạo được hỏi. Đối với các cơ sở dạy nghề,
tỷ lệ này thấp hơn, chỉ chiếm 62,5% tổng số cơ sở dạy nghề được hỏi.
+ Loại hình cơ sở đào tạo được các trường chọn liên kết nhiều nhất là các trường đại học,
chiếm 82,9% các cơ sở đào tạo được hỏi đã chọn và 40% các cơ sở dạy nghề được hỏi đã chọn;
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tiếp đến là các trường cao đẳng (tỷ lệ này tương ứng là 19,5% và 50%). Với hình thức liên kết chủ
yếu là mở lớp mới hoặc ngành mới ở các cơ sở đào tạo hoặc / và liên thông từ cấp học thấp lên
cấp học cao hơn. Ngoài ra, các cơ sở dạy nghề cũng thường liên kết với các trung tâm, tổ chức phi
chính phủ để bồi dưỡng nghề ngắn hạn hoặc đào tạo sơ cấp nghề… chiếm 30% trong các loại
hình mà cơ sở dạy nghề chọn liên kết.
+ Mặc dù, tỉnh thành nào trong Vùng cũng có trường đại học, cao đẳng nhưng các trường
trong Vùng lại ít liên kết với nhau, kể cả các địa phương tập trung nhiều trường đại học lớn như
Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng… Chỉ có 12,2% cơ sở đào tạo được hỏi là chọn các trường trong
cùng tỉnh để liên kết đào tạo và 19,5% cơ sở đào tạo chọn liên kết với các trường trong Vùng, còn
đa số các trường (65,9%) đều chọn liên kết với các cơ sở đào tạo ở hai đầu đất nước là Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh dù cách xa về mặt địa lí. Ngoài ra, một số trường trong Vùng cũng chú
trọng liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài (22%) đáp ứng nhu cầu người học và
hội nhập quốc tế.
+ Khác với các cơ sở đào tạo, các cơ sở dạy nghề trong Vùng lại có xu hướng chọn liên kết
nhiều hơn với các trường trong tỉnh (45%) và trong Vùng (35%). Điều này có thể là do đặc điểm
việc tổ chức đào tạo nghề thường rất linh hoạt với khoảng cách địa lý hẹp, có thể tổ chức tại các
cơ sở đào tạo nghề, cũng có thể tổ chức đào tạo lưu động tại các thôn, xã, phường… tạo điều
kiện cho lao động ở nông thôn, công nhân ở các khu công nghiệp có những cơ hội tiếp cận và
tham gia học nghề dễ dàng.
+ Hiện nay việc liên kết giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề với các đơn vị sử dụng lao
động còn nhiều khó khăn do chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ rõ ràng từ các cơ quan quản lý nhà
nước. Đồng thời, các bên tham gia vẫn chưa nhận thức hết sự cần thiết và ích lợi từ hoạt động
liên kết này. Chỉ 61% cơ sở đào tạo và 65,6% cơ sở dạy nghề có hoạt động liên kết theo địa chỉ,
tức liên kết đào tạo lao động với các đơn vị sử dụng lao động, các địa phương. Trong đó, các hình
thức liên kết chủ yếu là mở lớp đào tạo chứng chỉ, chiếm 76,9% đối với cơ sở đào tạo và 59,1% đối
với cơ sở dạy nghề; cung cấp nguồn nhân lực theo đơn đặt hàng (lần lượt là 61,5% và 50%); mở
lớp đào tạo riêng cho các đơn vị sử dụng lao động (42,3% và 63,6%); và mở lớp tập huấn, chuyển
giao công nghệ (30,8% và 18,2%). Hình thức liên kết còn đơn điệu, các hoạt động liên kết nghiên
cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm… chưa được chú trọng.
Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy có tín hiệu tích cực trong hoạt động liên kết
đào tạo nguồn nhân lực của Vùng. Đó là mối liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp chủ
yếu được hợp tác trong tỉnh (chiếm 34,6% tổng số cơ sở đào tạo được khảo sát) và trong Vùng
(46,5%); khá ít trường hợp liên kết với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Tỷ lệ này cũng tương
tự đối với các cơ sở dạy nghề, lần lượt là: 31,8% liên kết trong tỉnh, 50% trong Vùng và chỉ 18,2%
liên kết trong cả nước.
Bên cạnh đó, hoạt động liên kết đào tạo với các đơn vị sử dụng lao động thường để đáp
ứng những nhu cầu thiết thực như cung cấp nguồn lao động với ngành nghề đào tạo cụ thể cho
các đơn vị sử dụng lao động (76,9% cơ sở đào tạo và 66,7% cơ sở dạy nghề đã có hoạt động liên
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kết này); tăng cường vị thế ảnh hưởng của trường (69,2% và 66,7%); mở rộng qui mô đào tạo của
trường (65,4% và 90,5%)…
Tương tự như mối liên kết giữa các trường, cách thức thiết lập liên kết chính giữa các trường
với đơn vị sử dụng lao động vẫn là do hai bên tự chủ động đàm phán; sự hỗ trợ thông qua tổ
chức trung gian chỉ chiếm khoảng 4,8% cơ sở dạy nghề và 15,4% cơ sở đào tạo; còn thông qua
các cuộc hội nghị, hội thảo, hội chợ cũng có hiệu quả nhưng chỉ ở mức khoảng 19% đối với cơ sở
dạy nghề và 23,1% đối với cơ sở đào tạo.
Các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề cũng có đánh giá cao mức độ hiệu quả của các hoạt động
liên kết với các đơn vị sử dụng lao động. Có 56,1% ý kiến của các cơ sở đào tạo và 50% của các
cơ sở dạy nghề tham gia liên kết đã đánh giá rằng hoạt động liên kết với các đơn vị sử dụng lao
động là có hiệu quả và rất hiệu quả.
Tóm lại, kết quả cuộc khảo sát nêu trên càng cho thấy rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết của
việc cần phải tăng cường hơn nữa hoạt động liên kết đào tạo nguồn nhân lực vùng duyên hải miền
Trung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp trong Vùng, nhất là hoạt động liên kết giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề và các đơn vị sử
dụng lao động.
5. Quan điểm, mục tiêu liên kết đào tạo
+ Liên kết đào tạo nguồn nhân lực vùng duyên hải miền Trung là nhu cầu khách quan, xuất
phát từ lợi ích của các bên. Xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo, dạy nghề
với các đơn vị sử dụng lao động. Trong đó: cơ sở đào tạo, dạy nghề có vai trò đặc biệt quan trọng
trong việc cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho các đơn vị sử dụng lao động. Ngược lại,
các đơn vị sử dụng lao động sẽ đóng vai trò là những nhà cung cấp thông tin để các cơ sở đào
tạo, dạy nghề nắm bắt được nhu cầu của thị trường lao động…
+ Thông qua nhiều hình thức liên kết phong phú, đa dạng, phù hợp và có hiệu quả, đẩy
mạnh đào tạo nguồn nhân lực đủ về số lượng, với cơ cấu hợp lý; từng bước xây dựng nguồn nhân
lực có chất lượng cao, có đội ngũ chuyên gia, quản lý giỏi để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong Vùng, nhất là đáp ứng yêu cầu phát triển
của các ngành, nghề, lĩnh vực có lợi thế của từng tỉnh, thành phố.
+ Tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, dạy nghề với các đơn vị sử dụng lao động để
tăng quy mô, lựa chọn ngành nghề đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề; đặc biệt đào
tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế đối với các ngành kinh
tế, các lĩnh vực quan trọng của Vùng như: du lịch, thương mại, logistics, lọc dầu và hóa dầu, công
nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp hỗ trợ, điện, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo...
+ Điều chỉnh quy mô, ngành nghề đào tạo của các cơ sở đào tạo, dạy nghề phù hợp với quy
hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo, dạy nghề của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; gắn
đào tạo, dạy nghề với mục tiêu, định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa
phương.
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+ Thúc đẩy liên kết, hợp tác quốc tế dưới nhiều hình thức như liên kết đào tạo, trao đổi
giảng viên / sinh viên, tổ chức và tham gia các hội thảo quốc tế, mời giảng viên nước ngoài tham
gia giảng dạy...
6. Định hướng đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng
của Vùng
Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội được duyệt, trong giai đoạn 2011 - 2020, vùng
duyên hải miền Trung sẽ trở thành khu vực phát triển năng động có tốc độ tăng trưởng nhanh
và bảo đảm sự bền vững. Các ngành kinh tế công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp được phát triển
theo hướng hiện đại, hiệu quả, phát triển theo chiều sâu. Cơ cấu công nghiệp và dịch vụ chiếm
ưu thế trong cơ cấu kinh tế của Vùng.
Trong giai đoạn 2011 - 2020, cần tập trung đào tạo nhân lực đủ về số lượng và đáp ứng yêu
cầu về chất lượng cho các ngành và lĩnh vực mũi nhọn, chủ lực của Vùng, cụ thể là:
+ Về công nghiệp: Ưu tiên đào tạo các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến và
công nghiệp công nghệ cao, cụ thể như sau: công nghệ lọc hóa dầu và chế biến dầu khí; cơ khí
(đóng và sửa chữa tàu thuyền, chế tạo, lắp ráp và sửa chữa ôtô, máy động lực, máy nông nghiệp…);
chế tạo và lắp ráp thiết bị điện - điện tử; công nghiệp công nghệ cao (sản xuất phần mềm, thiết bị
viễn thông, vật liệu mới, vật liệu cao cấp, công nghệ sinh học, cộng nghệ tự động điều khiển…);
công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ;
công nghiệp dệt - may - da giày - nhựa.
+ Về dịch vụ: Ưu tiên phát triển du lịch, đồng thời phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ khác
như thương mại, logistics, ngân hàng - tài chính, công nghệ thông tin - truyền thông...
+ Về nông nghiệp: Kỹ thuật nuôi cấy mô, chọn và nhân giống cây trồng, vật nuôi, sinh vật
cảnh, kỹ thuật trồng cây, kỹ thuật nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; kỹ thuật chế biến, bảo quản.
+Lĩnh vực kiến trúc - xây dựng - đô thị: ưu tiên đào tạo các ngành kiến trúc, quản lý quy
hoạch, xây dựng dân dụng, quản lý đô thị…
+Lĩnh vực y tế: Ưu tiên đào tạo các ngành y đa khoa, dược học, điều dưỡng, y học dự phòng.
7. Liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo trong Vùng
Để đáp ứng được nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Vùng,
bản thân mỗi cơ sở đào tạo, dạy nghề của một địa phương không đủ khả năng làm được mà cần
có sự liên kết, phối hợp dựa trên thế mạnh của mỗi cơ sở. Vì vậy khi liên kết đào tạo giữa các cơ
sở đào tạo, dạy nghề trong Vùng, cần tập trung những vấn đề sau:
- Liên kết đa dạng hóa ngành nghề đào tạo và liên thông cấp đào tạo: Tập trung phát triển
các ngành nghề và đào tạo đa cấp liên thông đối với các ngành mà Vùng đang có nhu cầu cao
như: du lịch, thương mại, tài chính, ngân hàng, logistics, công nghệ lọc hóa dầu và chế biến dầu
khí, y - dược - kỹ thuật y tế, cơ điện tử, điện công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ phần
mềm, xã hội - nhân văn, văn hoá - nghệ thuật... trên cơ sở nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho sự
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phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong Vùng. Đồng thời, phát triển các chương
trình đào tạo tiên tiến trên cơ sở các chuyên ngành mũi nhọn thuộc thế mạnh đặc trưng của từng
cơ sở đào tạo, dạy nghề.
- Liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng với các trường đại học trọng điểm Vùng (Đại
học Huế, Đại học Đà Nẵng) về những nội dung:
+ Trao đổi kinh nghiệm đào tạo, kinh nghiệm quản lý giữa các trường thông qua các hội
nghị, hội thảo, qua các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo các trường.
+ Trao đổi giáo viên có kinh nghiệm giữa các trường thông qua mời thỉnh giảng, mời hướng
dẫn luận văn và tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn đại học, cao học, luận án tiến sĩ.
- Liên kết khác:
+ Liên kết trong biên soạn giáo trình, xây dựng chương trình khung trong đào tạo đại học,
cao học và nghiên cứu sinh.
+ Liên kết, hợp tác trong việc đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ,
giảng viên của các trường.
+ Mở các khóa đào tạo theo hình thức liên kết, đặt hàng cơ sở đào tạo dựa trên năng lực của
từng trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về năng lực đào tạo của các trường để tìm
kiếm cơ hội hợp tác.
+ Các cơ sở dạy nghề trong Vùng cần liên kết với nhau để mở rộng qui mô dạy nghề, đa
dạng hóa các loại hình đào tạo cũng như nâng cao trình độ giáo viên. Sự liên kết này sẽ được thực
hiện dưới nhiều hình thức:
+ Mở lớp / ngành mới tại các cơ sở dạy nghề khác, tập trung đào tạo các nghề phục vụ
cho sự phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh, thành phố trong Vùng như: dịch vụ,
nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, lọc hóa dầu, logistics, cơ khí, công nghệ sản
xuất và lắp ráp ô tô, điện - điện tử…
+ Liên kết trong xây dựng giáo trình giảng dạy, hỗ trợ trang thiết bị dạy nghề, phòng thực
hành.
- Liên kết, trao đổi giáo viên, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các khoa / bộ môn cùng
ngành nghề đào tạo.
8. Liên kết giữa các cơ sở đào tạo, dạy nghề và các đơn vị sử dụng lao động (KKT, KCN,
KCNC, doanh nghiệp…)
- Cần có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo để đào tạo theo sát nhu
cầu của các đơn vị sử dụng lao động. Các đơn vị sử dụng lao động sẽ đóng vai trò là người cung
cấp thông tin để các cơ sở đào tạo, dạy nghề nắm bắt được nhu cầu lao động của các ngành nghề
mà thị trường cần. Hoạt động của các cơ sở đào tạo, dạy nghề phải luôn hướng đến nhu cầu của
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xã hội nói chung và nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động nói riêng. Định hướng liên kết giữa
các cơ sở đào tạo, dạy nghề với doanh nghiệp trong Vùng thời gian tới như sau:
- Mở rộng các loại hình liên kết giữa cơ sở đào tạo, dạy nghề với các đơn vị sử dụng lao động
thông qua những cam kết, hợp đồng cụ thể. Trong đó các đơn vị sử dụng lao động nêu rõ nhu
cầu về nhân lực, bao gồm cả số lượng và chất lượng, cơ cấu chuyên ngành, nghiệp vụ, trình độ
chuyên môn, các kỹ năng cần thiết... trong cả thời gian ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời cam kết
cả nguồn tài chính cung cấp cho quá trình đào tạo cũng như tham gia vào việc quản lý quá trình
đào tạo.
- Đẩy mạnh việc các đơn vị sử dụng lao động tham gia trực tiếp đào tạo sinh viên thông qua
các chương trình huấn luyện kỹ năng, báo cáo kinh nghiệm thực tế, chương trình phát triển tài
năng trẻ, hỗ trợ cho cơ sở đào tọa, dạy nghề tổ chức các cuộc thi học thuật, ngày hội việc làm...
- Tạo cơ chế để các các đơn vị sử dụng lao động tham gia nhiều hơn vào quá trình đào tạo.
Có vậy, các cơ sở đào tạo mới cung ứng cho các đơn vị sử dụng lao động nguồn lao động có chất
lượng, phù hợp với tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh. Chẳng hạn như cơ chế các đơn vị
sử dụng lao động tiếp nhận sinh viên đến thực tập và làm việc ngay từ những năm đầu, tham gia
hoạt động thực tiễn một cách phù hợp theo tiến độ học tập sẽ giúp các em có điều kiện cọ xát
thực tiễn, học đi đôi với hành; hay như cơ chế cấp học bổng cho sinh viên thì phải qua đánh giá
của chính các đơn vị sử dụng lao động và cùng với nhà trường, sinh viên được cấp học bổng sau
này sẽ được các đơn vị sử dụng lao động đó tuyển dụng.
- Các cơ sở đào tạo nghề huy động sự tham gia của các đơn vị sử dụng lao động trong việc
xây dựng chương trình, giáo trình và trang thiết bị dạy nghề của các doanh nghiệp để đào tạo
nghề.
- Các đơn vị sử dụng lao động phối hợp với các cơ sở đào tạo, dạy nghề, tài trợ cho hoạt
động nghiên cứu ứng dụng và triển khai thí điểm tại các đơn vị sử dụng lao động để từ đó rút ra
kinh nghiệm và nhân rộng. Có như vậy mới giảm được sự lãng phí đối với các hoạt động nghiên
cứu, đồng thời tự nó sẽ tạo ra sự chuyển dịch quá trình nghiên cứu theo hướng mang tính thực
tiễn cao hơn.
9 .Một số kiến nghị
9.1. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu quy hoạch và định hướng đầu tư hệ thống đào tạo đại học
và cao đẳng trong Vùng có trọng điểm, ưu tiên về chất lượng đào tạo, tránh mở rộng và dàn trải về
số lượng. Cụ thể nên đầu tư Đại học Huế ngang tầm đại học quốc gia, gắn đào tạo với nghiên cứu
khoa học, với các ngành khoa học cơ bản, làm đầu tàu trong vai trò liên kết với các trường đại học
và cao đẳng trong Vùng. Các trường Đại học Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang đào tạo chuyên
sâu về kỹ năng ứng dụng và công nghệ. Có cơ chế liên thông đào tạo giữa 4 trường đại học trên
và cơ chế hỗ trợ đào tạo cho các trường đại học khác trong Vùng. Có cơ chế liên thông đào tạo
bậc cao đẳng và đại học trong Vùng nhằm hạn chế áp lực sinh viên ở bậc đại học hằng năm.
9.2. Cần có sự hợp tác, phân công giữa các địa phương trong Vùng trong việc quy hoạch, đầu
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tư xây dựng nâng cấp các trường và trung tâm đào tạo nghề chuyên sâu, có chất lượng cao phục
vụ nguồn nhân lực cho thị trường lao động của cả Vùng. Cần có sự phân công và hợp tác giữa
các trường và trung tâm đào tạo nghề về các chuyên ngành đào tạo, trao đổi chương trình giảng
dạy, giáo viên, cơ sở thực hành.
9.3. Xây dựng Quỹ đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn của cả Vùng nhằm phục vụ mục
tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang các ngành
nghề phi nông nghiệp. Quỹ được tài trợ từ các nguồn vốn như: Chương trình quốc gia dạy nghề;
đóng góp của các địa phương; đóng góp của doanh nghiệp sử dụng lao động, các tài trợ phi
chính phủ...
9.4. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách nhằm phát triển thị trường lao động chung cho cả
Vùng. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động của vùng duyên hải miền Trung, kết nối
với hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia làm cơ sở để các cơ sở đào tạo, dạy nghề điều
chỉnh quy mô, chuyên ngành, cấp học theo sát nhu cầu thị trường.
9.5. Xây dựng trung tâm giới thiệu việc làm vùng duyên hải miền Trung làm đầu mối kết nối
cung cầu lao động, thực hiện các chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo bổ sung kỹ năng
nghề nghiệp, thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động, dự báo cung cầu lao động…
Tổ chức lại các trung tâm giới thiệu việc làm ở các địa phương thành mạng lưới liên thông; hình
thành “chợ việc làm” trên mạng nhằm nối kết giữa nhu cầu của doanh nghiệp với “đầu ra” của các
cơ sở đào tạo và nhu cầu tìm việc của lao động trong Vùng.
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Báo cáo Kết quả nghiên cứu:
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT
NHÓM TƯ VẤN LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG*

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Các tỉnh duyên hải miền Trung, đề cập trong báo cáo này bao gồm: Thừa Thiên Huế, Đà
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa (sau đây gọi chung là vùng
duyên hải miền Trung), với tổng diện tích tự nhiên là 38.236,4 km2, chiếm 11,54% diện tích cả
nước, dân số hơn 8.186,8 nghìn người, chiếm 9,42% dân số toàn quốc. Tuy còn nhiều khó khăn,
nhưng trong những năm gần đây, với sự nỗ lực và năng động của Đảng bộ và chính quyền của
nhiều địa phương trong Vùng cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Trung ương, đã có bước phát triển ấn
tượng và đang trở thành một khu vực kinh tế năng động của cả nước. Năm 2010, tổng sản phẩm
quốc nội (GDP) tính theo giá so sánh của Vùng là 60.590,42 tỷ, chiếm 10,98% GDP cả nước. Hầu
hết các tỉnh, thành trong Vùng đều có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai
đoạn 2001 - 2010, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (7,26%).
2. Để phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mỗi địa phương
trong Vùng đã xây dựng hệ thống các cơ sở đào tạo từ đại học, cao đẳng đến trung cấp chuyên
nghiệp, cơ sở dạy nghề; nổi bật với Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng là 2 đại học trọng điểm Vùng.
Tuy nhiên, tỷ lệ lao động đang làm việc chưa qua đào tạo của các tỉnh, thành phố trong Vùng còn
lớn; tỷ lệ lao động có trình độ kỹ thuật lành nghề, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp còn thấp;
thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao. Bên cạnh đó, giữa
các tỉnh còn thiếu các cơ chế, chính sách chung để thúc đẩy việc liên kết đào tạo nguồn nhân lực
để cùng phát triển.
3. Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho
* Nhóm Tư vấn liên kết phát triển miền Trung do TS. Trần Du Lịch làm trưởng nhóm; Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã
hội Đà Nẵng là cơ quan thường trực.
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các tỉnh, thành phố trong Vùng triển khai thực hiện có hiệu quả khâu ”đột phá chiến lược” về phát
triển nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; phát huy thế mạnh về
nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, thì việc thực hiện các biện pháp liên
kết đào tạo nguồn nhân lực đang là vấn đề cần thiết và cấp bách. Đây cũng chính là một trong 9
nội dung liên kết của vùng duyên hải miền Trung đã được lãnh đạo 7 tỉnh, thành phố trong Vùng
cam kết thực thi tại Hội thảo khoa học “Liên kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung” được tổ
chức ngày 15.7.2011 tại thành phố Đà Nẵng.
II. NHẬN DIỆN VỀ DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG VÀ MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO,
DẠY NGHỀ CỦA VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
1. Tiềm năng, thế mạnh
1.1. Đặc điểm dân số
Dân số trung bình năm 2010 là 8.186,8 nghìn người, chiếm 11,5% dân số toàn quốc (trong
đó nam giới chiếm tỷ lệ 43,9%). Tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2007 - 2010 là 0,49%.
Năm 2010, các tỉnh, thành phố đều có tốc độ tăng dân số trên 0,12%, riêng Đà Nẵng có mức tăng
cao nhất là 3,52%.
Toàn Vùng có hơn 5.837,7 nghìn người trong độ tuổi từ 15 trở lên, chiếm 71,3% dân số toàn
Vùng; đây là một thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn tới. Nhưng cơ cấu dân
số trẻ cũng là một khó khăn, do số người bước vào tuổi lao động hàng năm khá cao nên đặt ra
yêu cầu lớn trong giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề phù hợp với định
hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Bên cạnh đó, dân cư phân bố không đều, cùng với xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu
dân số có xu hướng tăng nhanh ở khu vực thành thị. Tỷ lệ dân số nông thôn so với dân số đô thị
thấp hơn mức bình quân của cả nước (59,89% dân số nông thôn so với khoảng 70% của cả nước).
Tuy nhiên, nếu không tính thành phố Đà Nẵng (có tỷ lệ dân số đô thị cao nhất nước là 86,97%),
thì dân số nông thôn vẫn chiếm tỷ lệ cao, nhất là hai tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên.
1.2. Đặc điểm lực lượng lao động
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của toàn Vùng năm 2010 là 4.581,6 nghìn người,
chiếm 9,09% cả nước, trong đó lực lượng lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc
dân năm 2010 là 4.411,2 nghìn người.
Nhìn chung, phần lớn các địa phương trong Vùng có trình độ học vấn của đội ngũ lao động
thấp, lao động mới tốt nghiệp trung học cơ sở trở xuống chiếm tỷ lệ còn lớn, đặc biệt tại Quảng
Nam có tỷ lệ lao động chỉ tốt nghiệp tiểu học trở xuống chiếm tới 51,07%. Với cơ cấu theo trình
độ học vấn này gây nhiều khó khăn cho việc phổ cập nghề, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ
thuật cho nguồn lao động của các tỉnh, thành trong thời gian tới.
Lực lượng sản xuất trực tiếp của Vùng có tay nghề thấp chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là
đối với các ngành sản xuất đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Phần lớn các địa

22

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung
phương trong Vùng có tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo lớn bình quân cả Vùng là 56,48%, riêng Đà
Nẵng có tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo thấp, khoảng 31,16%. Nếu so sánh cơ cấu lao động theo
trình độ chuyên môn của từng địa phương trong Vùng với tỷ lệ 1 đại học, cao đẳng - 4 trung cấp - 10
công nhân kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc thì có thể thấy các địa phương hiện nay đang
mất cân đối trong cơ cấu đào tạo.
Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ còn thấp. Phần lớn lao động
của các tỉnh, thành phố trong Vùng hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 49,31%, cả nước
là 48,71), chỉ có thành phố Đà Nẵng có tỷ trọng lao động làm việc trong các ngành công nghiệp
và dịch vụ lớn (91,18%). Tỷ lệ người lao động được đào tạo sau khi ra trường làm trái ngành nghề
cũng khá cao. Đây cũng là thực trạng chung của cả nước khi mà tỷ lệ này của toàn quốc chiếm
khoảng 40%.1
Năng suất lao động xã hội của Vùng năm 2010 tương đương so với cả nước (40,4 triệu đồng
/ người), tuy nhiên chỉ có Đà Nẵng và Khánh Hòa có mức năng suất khá cao, lần lượt là 66,23 và
62,67 triệu đồng / người, còn các tỉnh Quảng Nam và Bình Định có năng suất thấp, chỉ mới trên
30 triệu đồng / người; Phú Yên thấp nhất chỉ có 28,27 triệu đồng / người. Điều này cho thấy các
tỉnh, thành phố trong Vùng vẫn chưa sử dụng hiệu quả lao động. Một phần nguyên nhân là do
tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp và do sự phân bố lao động chưa hợp lý giữa các ngành
(ngành nông nghiệp có năng suất lao động thấp lại chiếm tỷ trọng lao động cao).
1.3. Mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề
Hiện nay, vùng duyên hải miền Trung có 27 trường đại học, 36 trường cao đẳng và 21
trường trung cấp chuyên nghiệp, tập trung nhiều nhất tại 2 trung tâm đào tạo lớn của khu vực
miền Trung - Tây Nguyên là Huế và Đà Nẵng. Với hệ thống 84 trường đại học, cao đẳng, trung cấp
chuyên nghiệp, vùng duyên hải miền Trung có mật độ trường đại học, cao đẳng, trung cấp tương
đối cao so với mặt bằng cả nước, chỉ sau vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.
Toàn Vùng hiện có 242 cơ sở đào tạo nghề ở các cấp đào tạo (cao đẳng nghề, trung cấp
nghề và sơ cấp nghề). Các cơ sở đào tạo nghề phân bố không đồng đều giữa các tỉnh, thành phố;
số lượng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong Vùng còn ít, chỉ chiếm lần lượt 6,6%
và hơn 12,39%; chiếm tỷ lệ lớn nhất là các trung tâm dạy nghề và sự tham gia đào tạo nghề của
các cơ sở khác.
Việc phân bố các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề trong
vùng duyên hải miền Trung như sau:
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Các trường đại học gồm có Đại học Huế là đại học trọng điểm Vùng
với 7 trường đại học thành viên là các trường Đại học Sư phạm, Khoa học, Y dược, Nông Lâm,
Kinh tế, Ngoại ngữ, Nghệ thuật và 3 khoa trực thuộc: Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Luật, Khoa
Du lịch. Ngoài ra còn có Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Dân lập Phú Xuân, Học viện Hành chính
Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổng cục Thống kê, Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam 1.9.2009, NXB Thống
kê, Hà Nội, 2010.
1

23

Hội thảo Khoa học
(Văn phòng đại diện tại Huế).
Tỉnh có 3 trường cao đẳng là: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Công nghiệp
Huế.
Các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý là: Trung học Văn hóa Nghệ
thuật, Trung học Giao thông Vận tải, Trung học Thể dục Thể thao.
Trong lĩnh vực dạy nghề, tỉnh Thừa Thiên Huế có 16 cơ sở dạy nghề, trong đó có 2 trường
cao đẳng nghề (Cao đẳng nghề Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Cao đẳng nghề Nguyễn Tri Phương),
4 trường trung cấp nghề, 10 trung tâm dạy nghề của các huyện và các tổ chức đoàn thể. Ngoài
ra còn có một số cơ sở dạy nghề của các doanh nghiệp. Quy mô đào tạo bình quân hàng năm
khoảng 15.000 - 16.000 người, đào tạo các ngành nghề chủ yếu như: cơ khí, điện, điện lạnh, tin
học, du lịch, kinh tế, may dân dụng, may công nghiệp…
- Thành phố Đà Nẵng: hiện có 8 trường đại học, trong đó Đại học Đà Nẵng là đại học trọng
điểm Vùng gồm 4 trường đại học thành viên là: trường Đại học Bách Khoa, Ngoại Ngữ, Kinh tế,
Sư phạm; 4 trường đại học còn lại là trường Đại học Thể dục Thể thao, Đại học Duy Tân, Đại học
Kiến trúc, Đại học Đông Á. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố có Học viện Chính trị - Hành chính
khu vực III thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Trên địa bàn Thành phố có 14 trường cao đẳng trung ương và địa phương, tiêu biểu là 2
trường Cao đẳng Công nghệ, Cao đẳng Công nghệ Thông tin của Đại học Đà Nẵng; các trường
Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng, Cao đẳng Giao thông - Vận tải II, Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị
Việt Hàn, Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II...
Các trường trung cấp chuyên nghiệp có 7 trường, trong đó tiêu biểu là Trung cấp Văn hóa
Nghệ thuật Đà Nẵng, Trung cấp Xây dựng miền Trung, Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công
nghệ thông tin III.
Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khuynh hướng đào tạo
đa cấp, 100% các trường cao đẳng tham gia đào tạo hệ trung cấp, một số tham gia đào tạo nghề.
Thành phố Đà Nẵng có 52 cơ sở dạy nghề, trong đó có 4 trường cao đẳng (tiêu biểu là Cao
đẳng nghề Đà Nẵng, Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng); 8 trường trung cấp nghề, 16 trung tâm
dạy nghề và 24 cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề; số cơ sở do địa phương quản lý là 39 cơ sở,
Trung ương quản lý là 13 cơ sở, 25 cơ sở công lập, 27 cơ sở ngoài công lập, 1 cơ sở có vốn đầu tư
nước ngoài, 21 cơ sở do doanh nghiệp thành lập. Đào tạo nghề ở Đà Nẵng có thế mạnh trong các
lĩnh vực kỹ thuật, vận tải, chế biến, dịch vụ, du lịch, công nghiệp tàu thủy…
- Tỉnh Quảng Nam: hiện có 10 trường đào tạo các bậc học đại học, cao đẳng, trung cấp
chuyên nghiệp, trong đó, có 2 trường đại học (Đại học Quảng Nam và Đại học Phan Châu Trinh),
6 trường cao đẳng (tiêu biểu là các trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật Quảng Nam, Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, Cao đẳng Y tế Quảng
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Nam) và 2 trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục địa phương. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn
có các cơ sở đào tạo và liên kết đào tạo của các trường đại học ngoài tỉnh chẳng hạn như Đại học
Đà Nẵng, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Huế,...
Quảng Nam có 42 cơ sở dạy nghề, bao gồm: 1 trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải,
5 trường trung cấp nghề, 18 trung tâm dạy nghề, 3 trường cao đẳng có tham gia đào tạo nghề,
15 trung tâm khác và doanh nghiệp tham gia dạy nghề. Trong đó, có 4 cơ sở dạy nghề trọng điểm
của tỉnh, gồm: trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Nam, trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam,
trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam và Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - miền
núi Quảng Nam.
- Tỉnh Quảng Ngãi: hiện có 2 trường đại học là Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Tài chính - Kế
toán và Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi. Ngoài ra còn có Đại học Công nghiệp thành
phố Hồ Chí Minh (cơ sở Quảng Ngãi) và các lớp liên kết với các trường đại học đặt ở một số cơ sở
giáo dục như: trường Trung học Y tế Quảng Ngãi, trường Trung cấp nghề Đức Phổ, Trung tâm đào
tạo nghề Kỹ thuật cao Dung Quất; trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc..
Có 2 trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh là trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật
và trường Trung cấp y tế.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 32 cơ sở dạy nghề, trong đó: 6 trường đại học, cao
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tham gia dạy nghề; 2 trường cao đẳng nghề; 2 trường trung
cấp nghề và 22 trung tâm dạy nghề.
- Tỉnh Bình Định: hiện có 2 trường đại học là Đại học Quy Nhơn và Đại học Quang Trung; 2
trường cao đẳng là Cao đẳng Bình Định và Cao đẳng Y tế Bình Định; 2 trường trung cấp chuyên
nghiệp là Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định và Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định tham
gia công tác đào tạo nhân lực.
Số lượng các trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề tăng lên hàng năm, đến năm 2010,
tỉnh có 28 cơ sở dạy nghề, trong đó có 2 trường cao đẳng nghề, 3 trung cấp nghề, 10 trung tâm
dạy nghề và 13 cơ sở có đào tạo nghề khác.
- Tỉnh Phú Yên: hiện có 2 trường đại học là trường Đại học Phú Yên và trường Đại học Xây
dựng miền Trung; 2 trường cao đẳng là Cao đẳng Xây dựng số 3 và trường Cao đẳng Công nghiệp
Tuy Hòa. Ngoài ra, tỉnh còn có Học viên Ngân hàng (Phân viện Phú Yên) tập trung đào tạo ở lĩnh
vực tài chính - ngân hàng và 1 trường trung học y tế.
Tỉnh có 20 đơn vị làm chức năng dạy nghề gồm 1 trường cao đẳng nghề, 1 trường trung
cấp nghề, 9 trung tâm dạy nghề và 9 cơ sở khác có tham gia dạy nghề. Trong đó có 17 cơ sở công
lập; 3 cơ sở ngoài công lập với quy mô đào tạo trên 45.000 học sinh giai đoạn 2006 - 2010.
- Tỉnh Khánh Hòa: hiện có 2 trường đại học là Đại học Nha Trang và Đại học Thái Bình Dương;
4 trường cao đẳng là Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch
Nha Trang, Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; và 3 trường
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trung cấp chuyên nghiệp.
Tỉnh còn có 52 cơ sở dạy nghề, trong đó có 5 cơ sở gồm 1 trường đại học, 2 trường cao đẳng,
1 trường trung cấp chuyên nghiệp và trường Kỹ thuật miền Trung thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
quản lý; 47 cơ sở nghề do tỉnh quản lý. Ngoài các cơ sở dạy nghề nói trên, trên địa bàn tỉnh còn có
sự tham gia dạy nghề của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, các Sở, Ban, ngành, các
hội đoàn thể và các trung tâm học tập cộng đồng.
2. Khó khăn, vướng mắc
2.1. Về chất lượng dân số
Tỷ lệ người dân nông thôn ở vùng duyên hải miền Trung còn chiếm tỷ trọng lớn (59,89%,
cả nước là 69,83%). Trình độ văn hóa thấp, tỷ lệ bỏ học còn cao. Những yếu tố này ảnh hưởng lớn
đến chất lượng nguồn nhân lực.
Thể lực, tầm vóc, sức khỏe người dân còn hạn chế và chậm được cải thiện. Tác phong công
nghiệp, kỷ luật lao động của một bộ phận người lao động thấp. Chất lượng đào tạo, dạy nghề,
dịch vụ y tế hạn chế, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chưa theo kịp yêu cầu nâng
cao chất lượng dân số.
2.2. Về quy mô và cơ cấu ngành kinh tế
Vùng duyên hải miền Trung có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng trung bình của cả
nước, tuy nhiên quy mô GDP của Vùng còn khiêm tốn (năm 2010 là 60.604 tỷ, chiếm tỷ trọng
10,98% so với cả nước). Mặt khác, GDP bình quân đầu người của Vùng còn thấp so với cả nước
(năm 2010 là 21,59 triệu đồng, cả nước là 22,78 triệu đồng).
Hiện nay, cơ cấu kinh tế của một số tỉnh, thành phố trong vùng duyên hải miền Trung tuy
đã có chuyển biến tích cực những vẫn còn lạc hậu. Tỷ trọng nông nghiệp trên GDP cả Vùng tuy
có giảm nhưng vẫn chiếm gần 20% trong năm 2010. Ngoài thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh
Hòa có cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông, lâm,
thủy sản thì các tỉnh còn lại có tỷ trọng nhóm ngành nông - lâm - thủy sản còn khá lớn trong cơ
cấu kinh tế.
2.3. Về các cơ sở đào tạo, dạy nghề
Mặc dù đã có mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khá hoàn
chỉnh, đào tạo đa cấp, đa lĩnh vực, tuy nhiên vẫn còn thiếu các cơ sở đào tạo chuyên ngành, nhất
là trong các lĩnh vực công nghệ cao, khoa học xã hội nhân văn, văn hóa - nghệ thuật…
Một số cơ sở đào tạo có xu hướng chạy theo phong trào nâng cấp bậc đào tạo và chỉ tập
trung đào tạo một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính
- ngân hàng… Cơ cấu đào tạo còn nhiều bất hợp lý và chậm chuyển biến. Chất lượng đào tạo
một số ngành nghề còn thấp do chất lượng đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất nên chất
lượng nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.
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Số lượng các cơ sở đào tạo nghề có tăng nhưng quy mô của các cơ sở còn nhỏ và phân bố
chưa hợp lý, chủ yếu ở khu vực thành thị, nhất là các thành phố lớn. Tỷ lệ giáo viên dạy nghề cũng
tăng nhưng chưa đáp ứng được quy mô và chất lượng đào tạo. Quy mô, ngành nghề đào tạo
chưa sát với yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong Vùng. Mạng
lưới cơ sở dạy nghề còn phát triển tự phát, thiếu quy hoạch, nhiều cơ sở đào tạo nhỏ, manh mún.
Mặc dù công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật được quan tâm, nhưng so với yêu cầu thực
tế, nhiều cơ sở đào tạo vẫn còn thiếu phòng học, thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện… do
đó chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu, rèn luyện thể chất. Việc đào tạo nguồn nhân
lực vùng duyên hải miền Trung chưa thực sự theo quy hoạch thống nhất, còn chồng chéo giữa
các trường. Sự hợp tác giữa các trường chưa chặt chẽ, thiếu thống nhất.
2.4. Về quan hệ cung - cầu trên thị trường lao động
Thị trường lao động của Vùng tuy đã bước đầu hình thành, nhưng còn bất cập: sự méo mó
trong quan hệ cung - cầu lao động; giữa đào tạo và yêu cầu sử dụng; không đáp ứng yêu cầu
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Một số ngành nghề trong các lĩnh vực du lịch, công nghệ cao, công
nghiệp lọc dầu và hóa dầu, y tế… đang thiếu hụt lao động.
Hệ thống các trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm của các tỉnh, thành phố
đã hỗ trợ giải quyết cơ bản việc làm cho người lao động của Vùng. Công tác giải quyết việc làm
tuy đạt về số lượng, nhưng chất lượng việc làm chưa cao, chưa bền vững; tiền lương và thu nhập
còn thấp.
Hệ thống tư vấn, giới thiệu việc làm tại các tỉnh, thành phố trong Vùng chưa đáp ứng đủ
để chắp nối cung cầu lao động của Vùng. Người lao động và người thất nghiệp thì thiếu thông
tin về việc làm, trong khi người sử dụng lao động thiếu thông tin về cung cầu trên thị trường lao
động nên dẫn đến quá trình tìm việc của người lao động và tuyển dụng lao động của các đơn vị
sử dụng lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG DUYÊN HẢI
MIỀN TRUNG
1. Giới thiệu về cuộc khảo sát
Để có thể nắm rõ và có được những nhận định khách quan về thực trạng đào tạo và liên
kết đào tạo nguồn nhân lực vùng duyên hải miền Trung, Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo
sát thực tiễn trong 2 tháng, từ tháng 2.2012 đến hết tháng 3.2012. Cuộc khảo sát tập trung vào 5
đối tượng chính là các cơ sở đào tạo (gồm các trường đại học, cao đẳng, trung cấp), các cơ sở dạy
nghề (gồm các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các cơ sở khác có
dạy nghề), các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các trung tâm giới thiệu việc làm
thuộc 7 tỉnh duyên hải miền Trung, từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.
Nhóm nghiên cứu lần lượt phát phiếu khảo sát đến đối tượng khảo sát trong Vùng nhằm
tìm hiểu, thu thập các thông tin về năng lực đào tạo nguồn nhân lực của Vùng; đánh giá chất
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lượng lao động và nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp; tình hình liên kết và nhu cầu liên kết
đào tạo nguồn nhân lực giữa các cơ sở đào tạo với nhau và giữa cơ sở đào tạo với địa phương, với
doanh nghiệp; tiếp thu ý kiến của các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp về những
thuận lợi, khó khăn trong quá trình liên kết và phương hướng khắc phục.
Sau đây chúng tôi xin báo cáo kết quả một số nội dung khảo sát chính:
2. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực vùng duyên hải miền Trung
2.1. Về nhóm ngành đào tạo:
Phần lớn các trường tham gia cuộc khảo sát đều đào tạo đa ngành.
- Đối với cơ sở đào tạo, các nhóm ngành phổ biến được nhiều trường lựa chọn giảng dạy là:
+ Khối ngành Kỹ thuật: có nhóm ngành công nghệ thông tin (có 56,1% số trường tham gia
khảo sát có đào tạo), điện - điện tử - điện lạnh (39%), xây dựng (34,1%), kiến trúc - mỹ thuật (22%),
cơ khí (19,5%), công nghệ sinh học (19,5%), hóa - hóa dầu - năng lượng (17,1%);
+ Khối ngành kinh tế: có kế toán kiểm toán (61%), quản trị kinh doanh (56,1%), tài chính
ngân hàng (46,3%), du lịch - khách sạn - nhà hàng (34,1%)…
- Còn đối với cơ sở dạy nghề, các nhóm ngành trên cũng được nhiều cơ sở lựa chọn giảng
dạy nhưng nhiều nhất là điện - điện tử - điện lạnh (46,9%), cơ khí (40,6%), du lịch - nhà hàng khách sạn (31,2%), kế toán (21,9%), máy tính - công nghệ thông tin (21,9%)…
Hình 1: Nhóm ngành đào tạo chính của các trường đại học, cao đẳng
vùng duyên hải miền Trung tham gia cuộc khảo sát
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Hình 2: Nhóm ngành đào tạo chính của các cơ sở dạy nghề vùng duyên hải miền Trung tham
gia cuộc khảo sát

Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ của Vùng, các KCN, KKT hình thành ngày
càng nhiều, các công nghệ mới, ngành nghề mới xuất hiện ngày càng đa dạng. Từ đó, các cơ sở
đào tạo, cơ sở dạy nghề trong Vùng cũng chú trọng đa dạng hóa ngành nghề, đáp ứng nhu cầu
của xã hội. Tuy nhiên, các cơ sở vẫn chưa thực sự đầu tư có chiều sâu, xuất hiện tình trạng “vừa
thừa vừa thiếu”. Nhất là các cơ sở dạy nghề chủ yếu đào tạo ngắn hạn và thường tập trung vào
các nghề đơn giản như điện dân dụng, cơ khí gò hàn, may công nghiệp, lễ tân khách sạn, dịch vụ
buồng phòng… Còn các ngành có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao như bảo dưỡng, sửa chữa
lắp ráp các thiết bị chính xác, cơ khí chế tạo máy, hàn công nghệ cao, các nghề thuộc lĩnh vực tự
động hóa… chưa được chú trọng đầu tư về chất. Trong khi đây lại là những ngành nghề mà các
doanh nghiệp trong Vùng đang cần thì thường phải đào tạo lại lao động sau khi tuyển dụng.
2.2. Về cập nhật, đổi mới khung chương trình, giáo trình, nâng cao năng lực đào tạo của
các cơ sở đào tạo, dạy nghề
Đa số các cơ sở đào tạo, dạy nghề thường xuyên cập nhật, đổi mới khung chương trình
(97,6% cơ sở đào tạo và 93,8% cơ sở dạy nghề) với mức độ thường xuyên đổi mới 2 - 3 năm một
lần (đạt 53,7% và 46,9%); định kỳ 1 năm một lần (lần lượt là 36,6% và 37,5%); còn lại rất ít trường
4 - 5 năm đổi mới một lần. Các cơ sở cập nhật, đổi mới khung chương trình chủ yếu dựa theo xu
hướng thay đổi chung của nhu cầu xã hội, hoặc của doanh nghiệp, của địa phương đặt hàng;
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đồng thời cũng dựa vào sự thay đổi mục tiêu đào tạo của trường và yêu cầu đổi mới nội dung của
đơn vị chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước…
Tương tự, đối với vấn đề cập nhật, đổi mới bài giảng, giáo trình cũng có tỷ lệ tương đồng
như trên. Trong đó đa phần là đổi mới, cập nhật hàng năm đối với các tập bài giảng tự soạn, còn
giáo trình do các cơ sở tự soạn và xuất bản chiếm tỷ lệ thấp và thường hơn 5 năm mới được cập
nhật, đổi mới.
Hình 3: Mức độ thường xuyên đổi mới khung chương trình, giáo trình của các cơ sở đào tạo, cơ
sở dạy nghề

3. Thực trạng liên kết đào tạo nguồn nhân lực vùng duyên hải miền Trung
3.1. Liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề trong Vùng
Theo kết quả khảo sát, phần lớn các trường đại học, cao đẳng trong Vùng đều có liên kết
đào tạo với các cơ sở đào tạo khác, chiếm tỷ lệ 90,2% trên tổng số cơ sở đào tạo được hỏi. Đối với
các cơ sở dạy nghề, tỷ lệ này thấp hơn, chỉ chiếm 62.5% tổng số cơ sở dạy nghề được hỏi.
Loại hình cơ sở đào tạo được các trường chọn liên kết nhiều nhất là các trường đại học,
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chiếm 82,9% các cơ sở đào tạo được hỏi đã chọn và 40% các cơ sở dạy nghề được hỏi đã chọn;
tiếp đến là các trường cao đẳng (tỷ lệ này tương ứng là 19,5% và 50%). Với hình thức liên kết chủ
yếu là mở lớp mới hoặc ngành mới ở các cơ sở đào tạo hoặc / và liên thông từ cấp học thấp lên
cấp học cao hơn. Ngoài ra, các cơ sở dạy nghề cũng thường liên kết với các trung tâm, tổ chức phi
chính phủ để bồi dưỡng nghề ngắn hạn hoặc đào tạo sơ cấp nghề… chiếm 30% trong các loại
hình mà cơ sở dạy nghề chọn liên kết.
Mặc dù, tỉnh thành nào trong Vùng cũng có trường đại học, cao đẳng nhưng các trường
trong Vùng lại ít liên kết với nhau, kể cả các địa phương tập trung nhiều trường đại học lớn như
Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng… Chỉ có 12,2% cơ sở đào tạo được hỏi là chọn các trường trong
cùng tỉnh để liên kết đào tạo và 19,5% cơ sở đào tạo chọn liên kết với các trường trong Vùng, còn
đa số các trường (65,9%) đều chọn liên kết với các cơ sở đào tạo ở hai đầu đất nước là Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh dù cách xa về mặt địa lí. Ngoài ra, một số trường trong Vùng cũng chú
trọng liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài (22%) đáp ứng nhu cầu người học và
hội nhập quốc tế.
Khác với các cơ sở đào tạo, các cơ sở dạy nghề trong Vùng lại có xu hướng chọn liên kết
nhiều hơn với các trường trong tỉnh (45%) và trong Vùng (35%). Điều này có thể là do đặc điểm
việc tổ chức đào tạo nghề thường rất linh hoạt với khoảng cách địa lý hẹp, có thể tổ chức tại các
cơ sở đào tạo nghề, cũng có thể tổ chức đào tạo lưu động tại các thôn, xã, phường… tạo điều
kiện cho lao động ở nông thôn, công nhân ở các khu công nghiệp có những cơ hội tiếp cận và
tham gia học nghề dễ dàng.
Hầu hết các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề khi được phỏng vấn và khảo sát đều cho rằng
mục đích của việc liên kết đào tạo là đa dạng hóa các loại hình đào tạo (có 65,9% cơ sở đào tạo
chọn và 65% cơ sở dạy nghề chọn), đồng thời mở rộng quy mô đào tạo (61% và 80%). Còn mục
đích liên kết để nâng cao trình độ giáo viên và nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên thì ít
được chú trọng hơn (39% và 45%).
Về cách thức thiết lập liên kết, 100% cơ sở đào tạo và 95% cơ sở dạy nghề được hỏi đều cho
rằng họ thường tự chủ động đàm phán tạo mối quan hệ với các cơ sở đào tạo khác, hoặc đối tác
chủ động đề nghị liên kết (63,4% và 60%), có khoảng 29,3% cơ sở đào tạo và 15% cơ sở dạy nghề
đôi khi tìm được sự liên kết thông qua các hội nghị, hội thảo, và chỉ khoảng 17,1% cơ sở đào tạo
và 5% cơ sở dạy nghề nhận được sự liên kết thông qua các tổ chức trung gian giới thiệu.
Đánh giá về mức độ hiệu quả của hoạt động liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa các cơ sở
đào tạo, cơ sở dạy nghề với nhau thời gian qua, phần lớn các trường đều cho là hiệu quả, chiếm
85,4% đánh giá của các cơ sở đào tạo và 71,4% cơ sở dạy nghề. Bên cạnh đó, vẫn có khoảng
23,8% cơ sở dạy nghề và 4,9% cơ sở đào tạo đánh giá ở mức bình thường, và 4,8% cơ sở dạy nghề
cùng 9,7% cơ sở đào tạo đã cho rằng hoạt động liên kết giữa các trường hiện còn ít hiệu quả hoặc
né tránh câu trả lời.
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Hình 4: Đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa các cơ
sở đào tạo, cơ sở dạy nghề

3.2. Liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề với các đơn vị sử dụng lao động
(KCN, KKT, các doanh nghiệp…)
Hiện nay việc liên kết giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề với các đơn vị sử dụng lao động
còn nhiều khó khăn do chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ rõ ràng từ các cơ quan quản lý nhà nước.
Đồng thời, các bên tham gia vẫn chưa nhận thức hết sự cần thiết và ích lợi từ hoạt động liên kết
này. Chỉ 61% cơ sở đào tạo và 65,6% cơ sở dạy nghề có hoạt động liên kết theo địa chỉ, tức liên
kết đào tạo lao động với các đơn vị sử dụng lao động, các địa phương. Trong đó, các hình thức
liên kết chủ yếu là mở lớp đào tạo chứng chỉ, chiếm 76,9% đối với cơ sở đào tạo và 59,1% đối với
cơ sở dạy nghề; cung cấp nguồn nhân lực theo đơn đặt hàng (lần lượt là 61,5% và 50%); mở lớp
đào tạo riêng cho các đơn vị sử dụng lao động (42,3% và 63,6%); và mở lớp tập huấn, chuyển giao
công nghệ (30,8% và 18,2%). Hình thức liên kết còn đơn điệu, các hoạt động liên kết nghiên cứu
khoa học, trao đổi kinh nghiệm… chưa được chú trọng.
Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy có tín hiệu tích cực trong hoạt động liên kết
đào tạo nguồn nhân lực của Vùng. Đó là, mối liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp chủ
yếu được hợp tác trong tỉnh (chiếm 34,6% tổng số cơ sở đào tạo được khảo sát) và trong Vùng
(46,5%), khá ít trường hợp liên kết với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Tỷ lệ này cũng tương
tự đối với các cơ sở dạy nghề, lần lượt là: 31,8% liên kết trong tỉnh, 50% trong Vùng và chỉ 18,2%
liên kết trong cả nước.
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Bên cạnh đó, hoạt động liên kết đào tạo với các đơn vị sử dụng lao động thường để đáp
ứng những nhu cầu thiết thực như cung cấp nguồn lao động với ngành nghề đào tạo cụ thể cho
các đơn vị sử dụng lao động (76,9% cơ sở đào tạo và 66,7% cơ sở dạy nghề đã có hoạt động liên
kết này); tăng cường vị thế ảnh hưởng của trường (69,2% và 66,7%); mở rộng qui mô đào tạo của
trường (65,4% và 90,5%)…
Tương tự như mối liên kết giữa các trường, cách thức thiết lập liên kết chính giữa các trường
với đơn vị sử dụng lao động vẫn là do hai bên tự chủ động đàm phán; sự hỗ trợ thông qua tổ
chức trung gian chỉ chiếm khoảng 4,8% cơ sở dạy nghề và 15,4% cơ sở đào tạo; còn thông qua
các cuộc hội nghị, hội thảo, hội chợ cũng có hiệu quả nhưng chỉ ở mức khoảng 19% đối với cơ sở
dạy nghề và 23,1% đối với cơ sở đào tạo.
Có 56,1% ý kiến của các cơ sở đào tạo và 50% của các cơ sở dạy nghề tham gia liên kết đã
đánh giá rằng hoạt động liên kết với các đơn vị sử dụng lao động là có hiệu quả và rất hiệu quả.
Mặc dù, chỉ có 7,3% cơ sở đào tạo và 15,6% cơ sở dạy nghề đánh giá bình thường, và không có
đơn vị nào đánh giá ít hoặc kém hiệu quả, nhưng có đến 36,6% cơ sở đào tạo và 34,4% cơ sở dạy
nghề đã bỏ qua câu trả lời, không cho biết ý kiến đánh giá của mình.
Hình 5: Đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa các cơ
sở đào tạo, cơ sở dạy nghề

3.3. Liên kết để nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các cơ sở đào tạo, dạy
nghề và các đơn vị sử dụng lao động
Trong số các cơ sở đào tạo tham gia cuộc khảo sát, có 95,1% đồng ý rằng việc liên kết với
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các cơ sở đào tạo khác và với các đơn vị sử dụng lao động có thể giúp nâng cao chất lượng và
năng lực đào tạo của trường. Có nhiều cách thức để các cơ sở đào tạo tham gia vào liên kết này,
trong đó được đánh giá cao nhất là việc trao đổi kinh nghiệm thực tế (được 66,7% cơ sở đào tạo
đồng ý đã chọn), tiếp đến là đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, giáo viên (64,1%), trao đổi giáo
viên giảng dạy (48,7%), liên kết xây dựng khung chương trình (35,9%), hỗ trợ xây dựng giáo trình
(28,2%),…
Tuy nhiên, chỉ có 75% cơ sở dạy nghề tham gia khảo sát cho rằng có thể nâng cao chất
lượng và năng lực đào tạo của cơ sở thông qua các hình thức liên kết với các cơ sở đào tạo khác
và với các đơn vị sử dụng lao động. Trong đó, tỷ lệ lựa chọn cách thức thực hiện liên kết lần lượt
là: trao đổi kinh nghiệm thực tế (79,2% cơ sở dạy nghề đã chọn), đào tạo nâng cao trình độ cán
bộ, giáo viên (54,2%), trao đổi giáo viên giảng dạy (37,5%), liên kết xây dựng khung chương trình
(33,3%), hỗ trợ xây dựng giáo trình (37,5%)…
Như vậy, tỷ lệ nhận thức về sự cần thiết phải liên kết đào tạo của các cơ sở dạy nghề chưa
cao cũng phần nào giải thích cho thực trạng nguồn lao động “vừa thừa vừa thiếu” của các tỉnh
duyên hải miền Trung như hiện nay. Mặc dù nguồn lao động của các địa phương rất dồi dào và tỷ
lệ lao động đã qua đào tạo ngày càng cao nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng
của doanh nghiệp.
Tóm lại, kết quả cuộc khảo sát nêu trên càng cho thấy rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết
của việc cần phải tăng cường hơn nữa hoạt động liên kết đào tạo nguồn nhân lực vùng duyên hải
miền Trung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp trong Vùng, nhất là hoạt động liên kết giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy nghề
và các đơn vị sử dụng lao động.
Các cơ sở đào tạo, dạy nghề với những kiến thức lý thuyết nền tảng sâu rộng, kết hợp hoạt
động giảng dạy và nghiên cứu thông qua mối liên kết với các đơn vị sử dụng lao động sẽ đào
tạo ra lực lượng lao động có chất lượng cao và phù hợp yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động,
đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị sử dụng lao động qua việc ứng dụng
kết quả từ những hoạt động liên kết của các bên. Bên cạnh đó, các đơn vị sử dụng lao động với
những kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong sản xuất, kinh doanh thông qua mối liên kết giúp
các cơ sở đào tạo, dạy nghề cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và năng
lực đào tạo. Liên kết không chỉ đôi bên cùng có lợi mà còn tạo ra nhiều tác động tích cực cho xã
hội, giúp nền kinh tế của Vùng phát triển bền vững.
IV. ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN
TRUNG
1. Quan điểm, mục tiêu liên kết đào tạo
1.1. Quan điểm liên kết
Liên kết đào tạo nguồn nhân lực vùng duyên hải miền Trung là nhu cầu khách quan, xuất
phát từ lợi ích của các bên.
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Xây dựng liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo, dạy nghề, giữa cơ sở đào tạo, dạy nghề
với các đơn vị sử dụng lao động. Trong đó: cơ sở đào tạo, dạy nghề có vai trò đặc biệt quan trọng
trong việc cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho các đơn vị sử dụng lao động. Ngược lại,
các đơn vị sử dụng lao động sẽ đóng vai trò là những nhà cung cấp thông tin để các cơ sở đào
tạo, dạy nghề nắm bắt được nhu cầu của thị trường lao động…
1.2. Mục tiêu liên kết
Thông qua nhiều hình thức liên kết phong phú, đa dạng, phù hợp và có hiệu quả, đẩy mạnh
đào tạo nguồn nhân lực đủ về số lượng, với cơ cấu hợp lý; từng bước xây dựng nguồn nhân lực có
chất lượng cao, có đội ngũ chuyên gia, quản lý giỏi để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát
triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong vùng duyên hải miền Trung, nhất là đáp ứng
yêu cầu phát triển của các ngành, nghề, lĩnh vực có lợi thế của từng tỉnh, thành phố.
Tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, dạy nghề với các đơn vị sử dụng lao động để tăng
quy mô, lựa chọn ngành nghề đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề; đặc biệt đào tạo
theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế đối với các ngành kinh tế,
các lĩnh vực quan trọng của Vùng như: du lịch, thương mại, logistics, lọc hóa dầu và chế biến dầu
khí, công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp phụ trợ, điện, công nghệ thông tin, cơ
khí chế tạo...
Điều chỉnh quy mô, ngành nghề đào tạo của các cơ sở đào tạo, dạy nghề phù hợp với quy
hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo, dạy nghề của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; gắn
đào tạo, dạy nghề với mục tiêu, định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa
phương.
Thúc đẩy liên kết, hợp tác quốc tế dưới nhiều hình thức như liên kết đào tạo, trao đổi giảng
viên / sinh viên, tổ chức và tham gia các hội thảo quốc tế, mời giảng viên nước ngoài tham gia
giảng dạy...
2. Định hướng đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng
của vùng duyên hải miền Trung
Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội được duyệt, trong giai đoạn 2011 - 2020, vùng
duyên hải miền Trung sẽ trở thành khu vực phát triển năng động có tốc độ tăng trưởng nhanh
và bền vững. Các ngành kinh tế công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp được phát triển theo hướng
hiện đại, hiệu quả, phát triển theo chiều sâu. Cơ cấu công nghiệp và dịch vụ chiếm ưu thế trong
cơ cấu kinh tế của Vùng.
Trong giai đoạn 2011 - 2020, cần tập trung đào tạo nhân lực đủ về số lượng và đáp ứng yêu
cầu về chất lượng cho các ngành và lĩnh vực mũi nhọn, chủ lực của Vùng, cụ thể là:
2.1. Công nghiệp
- Ngành đào tạo: Ưu tiên đào tạo các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến và
công nghiệp công nghệ cao, cụ thể như sau: công nghệ lọc hóa dầu và chế biến dầu khí, cơ khí
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(đóng và sửa chữa tàu thuyền, chế tạo, lắp ráp và sửa chữa ôtô, máy động lực, máy nông nghiệp…);
chế tạo và lắp ráp thiết bị điện - điện tử, công nghiệp công nghệ cao (sản xuất phần mềm, thiết bị
viễn thông, vật liệu mới, vật liệu cao cấp, công nghệ sinh học, cộng nghệ tự động điều khiển…);
công nghiệp phụ trợ; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ
nghệ; công nghiệp dệt - may - da giày - nhựa.
- Đào tạo chuyên nghiệp:
+ Đại học: Ưu tiên đào tạo tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, liên kết đào tạo với các
trường đại học khác trong Vùng như trường Đại học Khoa học Huế, trường Đại học Quy Nhơn,
trường Đại học Xây dựng miền Trung, trường Đại học Nha Trang…
+ Cao đẳng: đào tạo tại tất cả các trường cao đẳng trong Vùng như trường Cao đẳng Công
nghiệp Huế; 2 trường Cao đẳng Công nghệ, Cao đẳng Công nghệ thông tin của Đại học Đà Nẵng,
Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn, Cao đẳng Giao thông Vận tải II; Cao đẳng Công
nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Cao đẳng Điện
lực miền Trung; Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi; Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa…
+ Bậc trung cấp: đào tạo tại một số trường như trường Trung học Bưu chính viễn thông và
Công nghệ thông tin III hoặc hệ trung cấp của các trường cao đẳng trong Vùng...
- Dạy nghề: Tập trung đào tạo ở các trường như: Cao đẳng nghề Đà Nẵng, Cao đẳng nghề
Chu Lai - Trường Hải, Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, Cao đẳng nghề Phú Yên...
và một số trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trong Vùng.
2.2. Dịch vụ
- Ngành đào tạo: Ưu tiên phát triển du lịch, đồng thời phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ
khác như thương mại, logistics, ngân hàng - tài chính, công nghệ thông tin - truyền thông...
- Đào tạo chuyên nghiệp:
+ Đại học: Chủ yếu đào tạo ở Đại học Huế (trường Đại học Kinh tế, Khoa Du lịcch), trường
Đại học Kinh tế Đà Nẵng, trường Đại học Phan Châu Trinh, trường Đại học Tài chính - Kế toán,
trường Đại học Quy Nhơn, Học viện Ngân hàng (Phân viện Phú Yên), trường Đại học Nha Trang…
+ Cao đẳng: Tập trung đào tạo ở một số trường cao đẳng chuyên ngành như Cao đẳng
Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
Đà Nẵng, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật - Du lịch Nha
Trang…
+ Trung cấp: Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định, Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa...
- Dạy nghề: Tập trung đào tạo ở các trường như Cao đẳng nghề du lịch Huế; Cao đẳng nghề
du lịch Đà Nẵng, trường Trung cấp nghề Việt Úc; Trung cấp nghề Nha Trang...
2.3. Nông nghiệp
- Ngành đào tạo: Kỹ thuật nuôi cấy mô, chọn và nhân giống cây trồng, vật nuôi, sinh vật
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cảnh, kỹ thuật trồng cây, kỹ thuật nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; kỹ thuật chế biến, bảo quản.
- Bậc đào tạo: Tập trung đào tạo tại một số cơ sở đào tạo chuyên ngành nông nghiệp, nổi
bật là trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Nha Trang với các khoa chuyên ngành Thủy sản, Cao
đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng, Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.

2.4. Lĩnh vực khác
2.4.1 Lĩnh vực kiến trúc - xây dựng - đô thị
- Ngành đào tạo: Ưu tiên đào tạo các ngành kiến trúc, quản lý quy hoạch, xây dựng dân
dụng, quản lý đô thị…
- Bậc đào tạo: Tập trung đào tạo tại một số cơ sở đào tạo như trường Đại học Khoa học Huế,
trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, trường Đại học Xây dựng
miền Trung. Đồng thời đào tạo tại một số trường cao đẳng, trung cấp như trường Cao đẳng Công
nghiệp Huế, Trung cấp Giao thông Vận tải Huế; Cao đẳng Giao thông Vận tải II, Trung cấp Xây
dựng miền Trung; Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi; Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa,
Cao đẳng Xây dựng số 3...
2.4.2 Lĩnh vực y tế
- Ngành đào tạo: Ưu tiên đào tạo các ngành y đa khoa, dược học, điều dưỡng, y học dự
phòng.
- Bậc đào tạo:
+ Đại học: Chủ yếu đào tạo tại trường Đại học Y Dược Huế và Đại học Đà Nẵng (khoa Y Dược)
có tuyển sinh bậc đại học. Ngoài ra, Bệnh viện Trung ương Huế (Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo
tuyến) đào tạo bác sỹ thực hành sau đại học (BSCK I và BSCK II)
+ Bậc cao đẳng: Thực hiện đào tạo tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II ở Đà Nẵng, 4 trường
cao đẳng y tế phân bố ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa và một số
trường đại học, cao đẳng trong Vùng có đào tạo ngành nghề thuộc lĩnh vực y tế.
+ Bậc trung cấp: 2 trường trung cấp y tế ở Quảng Ngãi, Phú Yên và một số trường cao đẳng
trong Vùng có đào tạo ngành nghề thuộc lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Quy Nhơn và Viện Pasteur Nha Trang thực hiện đào tạo kỹ thuật viên trung cấp ngành
y tế cho Vùng.
3. Định hướng liên kết đào tạo nguồn nhân lực vùng duyên hải miền Trung
3.1. Liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo trong Vùng
Để đáp ứng được nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Vùng,
bản thân mỗi cơ sở đào tạo, dạy nghề của một địa phương không đủ khả năng làm được mà
cần có sự liên kết, phối hợp dựa trên thế mạnh của mỗi cơ sở. Nếu không có sự phối hợp này, sự
chồng chéo về các ngành nghề đào tạo ở các trường sẽ diễn ra, dẫn đến kết quả số lượng đào
tạo nhiều nhưng chất lượng đào tạo không cao. Vì vậy khi liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo,
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dạy nghề trong Vùng, cần tập trung những vấn đề sau:
- Liên kết đa dạng hóa ngành nghề đào tạo và và liên thông cấp đào tạo: Tập trung phát
triển các ngành nghề và đào tạo đa cấp, liên thông đối với các ngành mà Vùng đang có nhu cầu
cao như: du lịch, thương mại, tài chính, ngân hàng, logistics, công nghệ lọc hóa dầu và chế biến
dầu khí, y - dược - kỹ thuật y tế, cơ điện tử, điện công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ
phần mềm, xã hội - nhân văn, văn hoá - nghệ thuật... trên cơ sở nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong Vùng. Đồng thời, phát triển các
chương trình đào tạo tiên tiến trên cơ sở các chuyên ngành mũi nhọn thuộc thế mạnh đặc trưng
của từng cơ sở đào tạo, dạy nghề.
- Liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng với các trường đại học trọng điểm Vùng (Đại
học Huế, Đại học Đà Nẵng) về những nội dung:
+ Trao đổi kinh nghiệm đào tạo, kinh nghiệm quản lý giữa các trường thông qua các hội
nghị, hội thảo, qua các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo các trường.
+ Trao đổi giáo viên có kinh nghiệm giữa các trường thông qua mời thỉnh giảng, mời hướng
dẫn luận văn và tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn đại học, cao học, luận án tiến sĩ.
- Liên kết khác:
+ Liên kết trong biên soạn giáo trình, xây dựng chương trình khung trong đào tạo đại học,
cao học và nghiên cứu sinh.
+ Liên kết, hợp tác trong việc đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ,
giảng viên của các trường.
+ Mở các khóa đào tạo theo hình thức liên kết, đặt hàng cơ sở đào tạo dựa trên năng lực của
từng trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về năng lực đào tạo của các trường để tìm
kiếm cơ hội hợp tác.
3.2. Liên kết giữa các cơ sở dạy nghề trong Vùng
Các cơ sở dạy nghề trong Vùng cần liên kết với nhau để mở rộng qui mô dạy nghề, đa dạng
hóa các loại hình đào tạo cũng như nâng cao trình độ giáo viên. Sự liên kết này sẽ được thực hiện
dưới nhiều hình thức:
- Mở lớp / ngành mới tại các cơ sở dạy nghề khác, tập trung đào tạo các nghề phục vụ
cho sự phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh, thành phố trong Vùng như: dịch vụ,
nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, lọc hóa dầu, logistics, cơ khí, công nghệ sản
xuất và lắp ráp ô tô, điện - điện tử…
- Liên kết trong xây dựng giáo trình giảng dạy, hỗ trợ trang thiết bị dạy nghề, phòng thực
hành.
- Liên kết, trao đổi giáo viên, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các khoa / bộ môn cùng
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ngành nghề đào tạo.
3.3. Liên kết giữa các cơ sở đào tạo, dạy nghề và các đơn vị sử dụng lao động (KKT, KCN,
KCNC, doanh nghiệp…)
Cần có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo để đào tạo theo sát nhu
cầu của các đơn vị sử dụng lao động. Các đơn vị sử dụng lao động sẽ đóng vai trò là người cung
cấp thông tin để các cơ sở đào tạo, dạy nghề nắm bắt được nhu cầu lao động của các ngành nghề
mà thị trường cần. Hoạt động của các cơ sở đào tạo, dạy nghề phải luôn hướng đến nhu cầu của
xã hội nói chung và nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động nói riêng.
Định hướng liên kết giữa các cơ sở đào tạo, dạy nghề với doanh nghiệp trong Vùng thời
gian tới như sau:
- Mở rộng các loại hình liên kết giữa cơ sở đào tạo, dạy nghề với các đơn vị sử dụng lao động
thông qua những cam kết, hợp đồng cụ thể. Trong đó các đơn vị sử dụng lao động nêu rõ nhu
cầu về nhân lực, bao gồm cả số lượng và chất lượng, cơ cấu chuyên ngành, nghiệp vụ, trình độ
chuyên môn, các kỹ năng cần thiết... trong cả thời gian ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời cam kết
cả nguồn tài chính cung cấp cho quá trình đào tạo cũng như tham gia vào việc quản lý quá trình
đào tạo.
- Đẩy mạnh việc các đơn vị sử dụng lao động tham gia trực tiếp đào tạo sinh viên thông qua
các chương trình huấn luyện kỹ năng, báo cáo kinh nghiệm thực tế, chương trình phát triển tài
năng trẻ, hỗ trợ cho cơ sở đào tạo, dạy nghề tổ chức các cuộc thi học thuật, ngày hội việc làm...
- Tạo cơ chế để các các đơn vị sử dụng lao động tham gia nhiều hơn vào quá trình đào tạo.
Có vậy, các cơ sở đào tạo mới cung ứng cho các đơn vị sử dụng lao động nguồn lao động có chất
lượng, phù hợp với tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh. Chẳng hạn như cơ chế các đơn vị
sử dụng lao động tiếp nhận sinh viên đến thực tập và làm việc ngay từ những năm đầu, tham gia
hoạt động thực tiễn một cách phù hợp theo tiến độ học tập sẽ giúp các em có điều kiện cọ xát
thực tiễn, học đi đôi với hành; hay như cơ chế cấp học bổng cho sinh viên thì phải qua đánh giá
của chính các đơn vị sử dụng lao động và cùng với nhà trường, sinh viên được cấp học bổng sau
này sẽ được các đơn vị sử dụng lao động đó tuyển dụng.
- Các cơ sở dạy nghề huy động sự tham gia của các đơn vị sử dụng lao động trong việc xây
dựng chương trình, giáo trình và trang thiết bị dạy nghề của các doanh nghiệp để đào tạo nghề.
- Các đơn vị sử dụng lao động phối hợp với các cơ sở đào tạo, dạy nghề, tài trợ cho hoạt
động nghiên cứu ứng dụng và triển khai thí điểm tại các đơn vị sử dụng lao động để từ đó rút ra
kinh nghiệm và nhân rộng. Có như vậy mới giảm được sự lãng phí đối với các hoạt động nghiên
cứu, đồng thời tự nó sẽ tạo ra sự chuyển dịch quá trình nghiên cứu theo hướng mang tính thực
tiễn cao hơn.
4. Định hướng hợp tác quốc tế trong liên kết đào tạo
Đổi mới và phát triển hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận chuẩn mực giáo dục, đào tạo tiên tiến
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của khu vực và thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương trong Vùng, từng bước
tham gia đào tạo, liên kết đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, công nghệ
thông tin, công nghệ cao. Thực hiện đa phương hoá, đa dạng hoá loại hình hợp tác, giữ vững và
phát triển hợp tác một cách toàn diện với các đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác với
các đối tác mới trong và ngoài nước.
Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực của Vùng dưới nhiều hình thức:
Liên kết đào tạo với các trường có uy tín trên thế giới; mời chuyên gia nước ngoài tham gia giảng
dạy; chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức thông qua các chương trình Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức
tại các tỉnh, thành phố trong Vùng; hợp tác với các viện, trường, trung tâm nghiên cứu của các
nước trong khu vực để nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng, chuyển giao khoa học
công nghệ; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ khoa học kỹ thuật tham quan, học
tập, chia sẻ kinh nghiệm để kịp thời nắm bắt thông tin về thị trường, công nghệ và khoa học kỹ
thuật… đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Tranh thủ các nguồn hỗ trợ cho phát triển giáo dục, đào tạo, tăng cường năng lực của các tổ
chức quốc tế như WB, OECD, ADB...
V. Giải pháp liên kết đào tạo
1. Giải pháp đối với các tỉnh, thành phố vùng duyên hải miền Trung
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiếp tục phát triển trở thành một trong những trung tâm đào tạo
chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, xây dựng Đại học Huế ngang
tầm đại học quốc gia, ưu tiên các chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, sư
phạm, du lịch, y tế, nông lâm, luật, hành chính, văn hóa nghệ thuật…
- Thành phố Đà Nẵng: Tiếp tục phát triển trở thành một trong những trung tâm đào tạo
chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, xây dựng Đại học Đà Nẵng
ngang tầm đại học quốc gia, ưu tiên các chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực kỹ thuật - công
nghệ, kinh tế, ngoại ngữ, kiến trúc, thể dục thể thao, kết hợp với dạy nghề chất lượng cao đối với
các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics, thương mại…
- Tỉnh Quảng Nam: Tập trung dạy nghề chất lượng cao gắn với các ngành công nghiệp chủ
lực của tỉnh như công nghiệp lắp ráp ô tô, điện, điện tử, hóa chất…
- Tỉnh Quảng Ngãi: Phát triển trường Đại học Tài chính - Kế toán kết hợp với tập trung dạy
nghề chất lượng cao gắn với các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như công nghiệp lọc dầu
và hóa dầu, công nghiệp tàu thủy, điện tử…
- Tỉnh Bình Định: Phát triển trường Đại học Quy Nhơn ngang tầm đại học trọng điểm Vùng,
kết hợp với tập trung dạy nghề gắn với các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh như kinh tế biển,
logistics, điện, điện tử,…
- Tỉnh Phú Yên: Phát triển trường Đại học Xây dựng miền Trung, kết hợp với với tập trung
dạy nghề gắn với các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh như kinh tế biển, thủy sản, công nghiệp lọc
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dầu và hóa dầu…
- Tỉnh Khánh Hòa: Phát triển trường Đại học Nha Trang ngang tầm đại học trọng điểm
Vùng, ưu tiên các chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực thủy sản, cơ khí tàu biển, hàng hải…
kết hợp với dạy nghề chất lượng cao đối với các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh như du lịch,
logistics, công nghiệp dệt may…
2. Giải pháp chung
- Đề nghị Chính phủ nghiên cứu quy hoạch và định hướng đầu tư hệ thống đào tạo đại học
và cao đẳng trong Vùng có trọng điểm, ưu tiên về chất lượng đào tạo, tránh mở rộng và dàn trải
về số lượng. Cụ thể nên đầu tư Đại học Huế ngang tầm đại học quốc gia, gắn đào tạo với nghiên
cứu khoa học, với các ngành khoa học cơ bản, làm đầu tàu trong vai trò liên kết với các trường
đại học và cao đẳng trong Vùng. Đại học Đà Nẵng và các trường Đại học Quy Nhơn, Nha Trang
đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ứng dụng và công nghệ. Có cơ chế liên thông đào tạo giữa 4
trường đại học trên và cơ chế hỗ trợ đào tạo cho các trường đại học khác trong Vùng. Có cơ chế
liên thông đào tạo bậc cao đẳng và đại học trong Vùng nhằm hạn chế áp lực sinh viên ở bậc đại
học hằng năm.
- Cần có sự hợp tác, phân công giữa các địa phương trong Vùng trong việc quy hoạch, đầu
tư xây dựng nâng cấp các cơ sở đào tạo và trung tâm dạy nghề chuyên sâu, có chất lượng cao
phục vụ nguồn nhân lực cho thị trường lao động của cả Vùng. Cần có sự phân công và hợp tác
giữa các cơ sở đào tạo và trung tâm dạy nghề về các chuyên ngành đào tạo, trao đổi chương trình
giảng dạy, giáo viên, cơ sở thực hành.
- Xây dựng Quỹ đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn trên địa bàn Vùng nhằm phục vụ
mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang các ngành
nghề phi nông nghiệp. Quỹ được tài trợ từ các nguồn vốn như: Chương trình quốc gia dạy nghề;
đóng góp của các địa phương; đóng góp của doanh nghiệp sử dụng lao động, các tài trợ phi
chính phủ...
- Nghiên cứu các cơ chế, chính sách nhằm phát triển thị trường lao động chung cho cả
Vùng. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động của vùng duyên hải miền Trung, kết nối
với hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia làm cơ sở để các cơ sở đào tạo, dạy nghề điều
chỉnh quy mô, chuyên ngành, cấp học theo sát nhu cầu thị trường.
Xây dựng trung tâm giới thiệu việc làm vùng duyên hải miền Trung làm đầu mối kết nối
cung cầu lao động, thực hiện các chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo bổ sung kỹ năng
nghề nghiệp, thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động, dự báo cung cầu lao động…
Tổ chức lại các trung tâm giới thiệu việc làm ở các địa phương thành mạng lưới liên thông; hình
thành “chợ việc làm” trên mạng nhằm nối kết giữa nhu cầu của doanh nghiệp với “đầu ra” của các
cơ sở đào tạo và nhu cầu tìm việc của lao động trong Vùng.
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QUAN HỆ CUNG - CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG ĐẾN NĂM 2020
PGS.TS. BÙI TẤT THẮNG
Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

I. Vài nét về vấn đề quan hệ cung - cầu trên thị trường lao động
Trong nền kinh tế thị trường, lao động (sức lao động) là một loại hàng hóa. Theo quy luật
thị trường, đã là hàng hóa thì lao động (sức lao động) cũng như mọi loại hàng hóa khác, có các
quan hệ cung - cầu (về số lượng, chất lượng, giá cả) trên thị trường. Tuy nhiên, lao động (sức lao
động) lại là loại hàng hóa đặc biệt, bởi quá trình tiêu dùng sức lao động sẽ có khả năng tạo ra giá
trị thặng dư. Lao động càng có kỹ năng (chất lượng càng cao) thì khả năng tạo ra năng suất lao
động càng cao, khối lượng giá trị thặng dư mà nó tạo ra càng lớn. Vì thế, ở góc độ quản lý xã hội,
việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội là vấn đề luôn được sự quan tâm
của các cấp, các ngành khi xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
Phần lớn các văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đều xác định việc chuẩn bị nguồn
nhân lực như là một trong những giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội đề
ra. Gần đây, tư duy về phát triển bền vững được phổ cập, tư tưởng phát triển vì con người được
xác định như mục tiêu cao nhất của sự phát triển, nội dung về phát triển nguồn nhân lực cũng
có nhiều thay đổi. Con người với tư cách là lực lượng sản xuất, là nguồn lực quan trọng nhất của
phát triển kinh tế. Ở góc độ này, họ xuất hiện với tư cách là hàng hóa (sức lao động), thì theo
nguyên tắc của kinh tế thị trường, có thể mua bán được, “nhập khẩu” được từ bên ngoài khi cần
thiết. Nhưng khi xuất hiện với tư cách công dân của một nước, là chủ nhân đất nước, là chủ thể
của sự phát triển và đồng thời, cũng là người sẻ chia, hưởng thụ thành quả phát triển, thì quyết
không thể nào bán mua hay thay thế lẫn nhau được.
Việt Nam với một cơ chế chính sách ngày càng cởi mở, thân thiện, hỗ trợ thị trường thì
không khó khi hình dung rằng, các nguồn vốn đầu tư trong nước và nhất là ngoài nước sẽ tiếp
tục tăng lên, mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho mọi người. Sự bùng nổ đầu tư chắc chắn sẽ
kéo theo tốc độ tăng trưởng GDP cao, đây thực sự là cơ hội tốt cho phát triển. Nhưng GDP (tổng
sản phẩm quốc nội) thì vẫn không phải là GNP (tổng sản phẩm quốc dân), cái mà người Việt Nam
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có thể sử dụng cho chính mình. FDI cũng như mọi nguồn lực bên ngoài khác là rất quan trọng,
nhưng họ có thể vào và đương nhiên có thể ra đi. Cái còn lại là người Việt Nam học được những
gì trong cung cách quản lý của họ, được chuyển giao tri thức khoa học - công nghệ gì từ họ, tiếp
nối như thế nào trong cái mắt xích của “chuỗi giá trị toàn cầu” mà họ đã từng có, v.v... là những
điều mà không thể không quan tâm.
Bởi vậy, việc đào tạo ra nguồn nhân lực ở trong nước sẵn sàng và đủ sức tiếp nhận để cộng
hưởng với nguồn ngoại lực và biến ngoại lực dần trở thành nội lực có vai trò không thể thay thế.
Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia nhất thiết phải là của chính quốc gia đó.
Vì thế, lẽ tự nhiên là việc trồng người và việc dùng người phải nằm ở khâu then chốt nhất của
hệ thống chính sách. Và việc nâng cao năng lực tham gia của mỗi người vào lực lượng lao động
một cách chủ động và ở tư thế chủ nhân đất nước là yêu cầu thiết thân và có ý nghĩa quyết định.
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 đã nhấn mạnh: Phát triển nhanh nguồn
nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá nhằm đưa Việt
Nam đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngày 19.4.2011,
Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 579/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nguồn
nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 và ngày 22.7.2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 1216/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011
- 2020, đồng thời chỉ đạo tất cả các ngành, các địa phương tổ chức xây dựng và phê duyệt Quy
hoạch phát triển nhân lực của ngành / địa phương mình. Bản Quy hoạch đã quán triệt tinh thần
đổi mới cách tiếp cận để phù hợp với điều kiện chuyển sang cơ chế thị trường. Điểm mới của
công tác quy hoạch phát triển nhân lực trước hết thể hiện ở quan điểm coi đây là nhiệm vụ mang
tính xã hội nên việc giải quyết vấn đề phải mang tính xã hội với sự tham gia của cả hệ thống quản
lý nhà nước cũng như mọi lực lượng trong xã hội (cá nhân người học, gia đình, doanh nghiệp…).
Điểm mới tiếp theo là về nguyên tắc, xuất phát từ phía “cầu” về nhân lực (quy mô số lượng, chất
lượng, cơ cấu nghề nghiệp…) để xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực.
Vì vậy, cùng với các ngành, các cơ sở có chức năng đào tạo cung cấp nguồn nhân lực, thì
sự tham gia của các ngành, các cơ quan chức năng và các cơ sở sử dụng nhân lực (phía cầu) trở
thành yêu cầu cấp thiết, bắt buộc. Cuối cùng, cơ cấu nguồn nhân lực được xem xét một cách toàn
diện, bao gồm các nhà quản lý, quản trị, các chuyên gia, cán bộ khoa học, đội ngũ lao động có
kỹ năng… ở mọi lĩnh vực. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 đã
nêu rõ: “Đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia,
quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn. Đào
tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của
các lĩnh vực, ngành nghề. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao
động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội. Thực hiện
các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi
nhọn. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh
tế tri thức”.
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II. Dự báo nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế - xã hội vùng duyên hải miền Trung đến
năm 2020
2.1. Tiềm năng, hiện trạng và định hướng chung phát triển kinh tế vùng duyên hải miền
Trung
Vùng duyên hải miền Trung gồm 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền
Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) và 2 tỉnh thuộc vùng
duyên hải Nam Trung Bộ (Phú Yên và Khánh Hòa), có diện tích tự nhiên khoảng 38.200 km2,
chiếm 11,5% diện tích cả nước. Đây là Vùng được coi là có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, đặc
biệt là phát triển kinh tế biển. Toàn Vùng có trên 1.160 km bờ biển, có nhiều bãi tắm đẹp có tiếng,
là lợi thế lớn trong phát triển du lịch biển như Chân Mây - Lăng Cô, Đà Nẵng, Nha Trang…; 8 cảng
biển nước sâu, 6 khu kinh tế ven biển (cả nước có 15 khu kinh tế ven biển). Trong Vùng có tới 6
sân bay (trong đó có 4 cảng hàng không quốc tế), 1 khu công nghệ cao (cả nước có 3 khu công
nghệ cao), 34 khu công nghiệp, 9 tuyến đường quốc lộ, đường sắt Bắc - Nam chạy qua. Vùng này
còn có 28 trường đại học, 4 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận (Quần thể di tích cố
đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn).
Dân số vùng duyên hải miền Trung (2010) hơn 8 triệu người, chiếm khoảng 9,4% dân số
cả nước. GDP toàn Vùng năm 2010 khoảng 60.600 tỷ đồng, chiếm 11% so với GDP cả nước. Theo
thống kê của các tỉnh, trong giai đoạn 2001 - 2010, hầu hết các tỉnh đều có tốc độ tăng trưởng
GDP bình quân trên 10% / năm, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (7,26%). Tuy nhiên,
một số tỉnh trong Vùng tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều tỉnh mức thu ngân sách còn thấp. Tổng
vốn đầu tư phát triển trong Vùng hiện chiếm gần 11% so với cả nước, nhưng hầu như còn đang
trong giai đoạn khởi động ban đầu. Vì vậy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Vùng tuy tốc độ
tăng trưởng khá cao, nhưng năm 2010 mới đạt gần 2,7 tỷ USD, chiếm khoảng 3,7% so với giá trị
xuất khẩu của cả nước. Điều này khiến cho hệ thống cảng biển của Vùng khá dày đặc, nhưng vẫn
chưa phát huy được hết công suất tiềm năng như mong đợi.
Về định hướng chung phát triển kinh tế của Vùng, bên cạnh các phương hướng phát triển
kinh tế đã được xác định trong các quy hoạch của từng tỉnh / thành phố, việc phối hợp giữa các
tỉnh để tạo nên sức mạnh chung và có sự phân công để phát huy tốt nhất các lợi thế của cả Vùng
cũng như từng tỉnh là rất quan trọng và cần thiết. Các lĩnh vực phối hợp, phân công chính ở trong
Vùng gồm:
- Hệ thống cảng biển: do các cảng biển khá dày đặc, tương đối giống nhau, chân hàng
mỏng, sự hậu thuẫn của các thị trường phía sau yếu nên cần phối hợp để tổ chức lại mạng lưới
dịch vụ vận tải, phát triển hệ thống logistics toàn Vùng, nối các tỉnh trong Vùng với các vùng khác
(Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan…).
- Phối hợp và phân công chuyên môn hóa 6 khu kinh tế ven biển và 34 khu công nghiệp
hiện có theo hướng hình thành các cluster công nghiệp, mỗi khu kinh tế và các khu / cụm công
nghiệp phải hình thành được một / một số sản phẩm mang tầm chiến lược và tạo được tầm
ảnh hưởng đối với địa phương và quốc gia. (chẳng hạn, sản phẩm xăng dầu ở Dung Quất, công
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nghiệp ô - tô ở khu vực Chu Lai…).
- Phối hợp và phân công trong phát triển kinh tế biển, bao gồm phát triển công nghiệp cơ
khí (đóng và sửa chữa tàu thuyền, chế tạo và sửa chữa máy động lực...), chế tạo và lắp ráp thiết bị
điện - điện tử, công nghiệp công nghệ cao (sản xuất phần mềm, thiết bị tin học, vật liệu mới, vật
liệu cao cấp...); công nghiệp phục vụ nuôi trồng và đánh bắt, chế biến thủy hải sản; các loại hình
công nghiệp và dịch vụ du lịch biển, đảo, v.v…
- Xây dựng và phát triển các đô thị ven biển, trong đó các thành phố Đà Nẵng, Huế, Nha
Trang trở thành các trung tâm kinh tế lớn của cả Vùng.
- Đảm bảo phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh,
giữ vững chủ quyền biển đảo.
2.2. Nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế - xã hội vùng duyên hải miền Trung đến năm
2020
a) Xu hướng biến động dân cư - lao động vùng duyên hải miền Trung
Tốc độ tăng dân số trung bình hàng năm của miền Trung thời kỳ 1999 - 2009 ở mức thấp,
đạt trung bình khoảng 0,4% / năm, trong khi đó tốc độ tăng dân số bình quân cùng thời kỳ của
cả nước là 1,2%. Song, dân số khu vực thành thị của các tỉnh duyên hải miền Trung tăng tương
đối nhanh, tỷ trọng dân số thành thị tăng từ 17% năm 1996 lên 21% năm 2000; 23% năm 2005
và 24% năm 2009 (cả nước là 29,6% năm 2009); bình quân tăng khoảng 2,7% / năm thời kỳ 2001
- 2009.
Từ năm 2000 đến nay, dân số trong độ tuổi lao động vẫn tiếp tục tăng với tốc độ bình quân
khoảng 3% / năm. Lực lượng lao động toàn Vùng tăng bình quân khoảng 1,7% / năm. Tỷ lệ người
biết chữ khá cao, chất lượng của lực lượng lao động trong toàn Vùng cũng đạt mức khá, xấp xỉ
mức trung bình của cả nước, đặc biệt là tốt nghiệp từ cấp trung học cơ sở (THCS) trở lên. Tỷ lệ
người có trình độ tốt nghiệp THCS trở lên chiếm khoảng 50%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 10%
năm 1996 tăng lên 28% năm 2008; tỷ trọng lao động từ công nhân kỹ thuật có bằng trở lên tăng
từ 7% lên 17%.
Lao động trong nông - lâm - ngư nghiệp năm 2000 chiếm khoảng 2 / 3 tổng số lao động,
đến năm 2008 giảm xuống còn khoảng 1 / 2 tổng số lao động. Nhìn chung, lao động nông
nghiệp chưa được đào tạo, công việc sản xuất vẫn còn mang tính chất thời vụ, tỷ lệ sử dụng lao
động khoảng 78%. Lao động công nghiệp mới chiếm khoảng 10% tổng số lao động của Vùng,
phân phối không đều giữa các địa phương.
Dự báo, miền Trung và đặc biệt là Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẽ tiến hành nhanh
và mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, kéo
theo nó là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đô thị hoá nhanh trên phạm vi toàn Vùng. Dân
số khu vực thành thị sẽ chiếm tỷ trọng khoảng 50% vào năm 2020.
Dân số trong tuổi lao động toàn Vùng sẽ tăng ở mức khoảng 1,5% / năm. Đây vừa là nguồn
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bổ sung lao động, đồng thời cũng tạo sức ép về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người
lao động trong thời kỳ tới.
Số người trên tuổi lao động tăng cả về số lượng tuyệt đối lẫn tỷ trọng so với tổng dân số,
làm tăng nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng cho người già. Số người làm nông nghiệp
sẽ tiếp tục giảm nhanh, còn khoảng 33 - 35% năm 2020.
b) Giải pháp liên vùng về phát triển nhân lực
So với nhiều địa phương trong nước, nguồn nhân lực vùng duyên hải miền Trung có nhiều
ưu điểm, đáp ứng tương đối tốt nhu cầu phát triển của nhiều địa phương trong thời gian qua. Lực
lượng công nhân có tay nghề của miền Trung đóng góp một phần quan trọng trong đội ngũ lao
động nhiều khu công nghiệp vùng Đông Nam Bộ. Nhiều trí thức có trình độ cao ở các vùng khác,
nhiều nhà quản lý cũng xuất phát từ các tỉnh vùng duyên hải miền Trung.
Tuy nhiên thực tế phát triển thời gian qua ở một số địa phương vùng duyên hải miền Trung
cho thấy, khi các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, nguồn nhân
lực có tay nghề lại chưa đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra,
sự thiếu hụt cán bộ quản lý còn là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương miền núi phía tây vùng
duyên hải miền Trung.
Một cách tổng quát, mô hình nhân lực được đào tạo mà cả nước nói chung, vùng duyên hải
miền Trung nói riêng, cần hướng đến trong 10 năm tới có dạng như sau:
Hình 1. Mô hình cơ cấu đào tạo nhân lực đến năm 2020

Nguồn: Young - Hyun Lee, Mac Van Tien: Methodology for Technical and Vocational Education
and Training (2011).
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Từ tình hình thực tế và yêu cầu phát triển nêu trên, một số hướng giải pháp cơ bản cần tính
đến là:
- Thứ nhất, đổi mới tư duy về phát triển nhân lực phù hợp với nhãn quan của kinh tế thị
trường. Theo Dr. Choi Jong Tae, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Hàn Quốc, thì đối
với công ty cũng như quốc gia, việc quan tâm “tài sản hóa” nhân lực được xếp vào hàng chiến
lược cần ưu tiên bởi ý nghĩa quyết định của nhân lực đối với sự thịnh suy của một tổ chức. Theo sơ
đồ phát triển nhân lực được trình bày ở hình 2, bất cứ tổ chức nào cũng mong muốn và tìm mọi
cách mở rộng quy mô nhân lực thuộc “nhóm 2”, bởi đây chính là tài sản của họ. Cách thức thông
thường là giữ chân và bảo vệ những người thuộc “nhóm 2” hiện có, đồng thời tìm các cách thức
thích hợp để chuyển càng nhiều càng tốt những người từ “nhóm 1” và “nhóm 3” sang “nhóm 2”.
Hình 2. Mô hình phát triển nhân lực

Nguồn: Jong - Tae Choi: Diastrophism in an economy, technology - based society and strategies
for human resource management, 4.2011.
- Thứ hai, đổi mới công tác quản lý về phát triển nhân lực. Trước mắt, hình thành một cơ
quan chịu trách nhiệm thu thập, xây dựng hệ thống thông tin về cung - cầu nhân lực trên địa bàn
cả Vùng và từng tỉnh. Đảm bảo cân đối cung - cầu nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới
các chính sách, cơ chế, công cụ để phát triển nhân lực, trong đó bao gồm các nội dung về môi
trường làm việc, cơ chế thị trường chung, về chính sách việc làm, thu nhập, bảo hiểm, bảo trợ xã
hội, điều kiện nhà ở và các điều kiện sinh sống, định cư...; đồng thời đặc biệt chú ý các chính sách
đối với bộ phận nhân lực chất lượng cao, nhân tài: phát hiện, thu hút, đánh giá và tôn vinh, quản
lý, đãi ngộ, giữ và bảo vệ.
- Thứ ba, đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát
triển và hội nhập quốc tế.
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+ Cần đổi mới tiếp cận xây dựng nền giáo dục, đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội: Thay đổi triết
lý “học để biết” sang “học để làm việc”, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc đào tạo theo nhu cầu xã
hội cấp quốc gia, tại mỗi địa phương và mỗi cơ sở đào tạo. Xây dựng cơ sở đào tạo theo hướng
gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với việc đào tạo nhân lực để sử dụng.
+ Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng hiện đại, tăng cường giảng dạy và thực hành
ngoại ngữ, trước hết là tiếng Anh, tin học.
+ Tăng cường giảng dạy ý thức, bổn phận công dân, lương tâm nghề nghiệp, đề cao tín
nghĩa, tình thương yêu con người, tình yêu quê hương, đất nước.
+ Tăng cường giảng dạy kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, năng lực hiểu biết và sẻ chia văn
hóa, năng lực làm việc nhóm.
+ Cải cách chế độ tiền lương cho đội ngũ giáo viên, giảng viên và ưu đãi cho người học.
+ Khuyến khích xây dựng các cơ sở đào tạo và dạy nghề để cung cấp nhân lực cho việc phát
triển mạnh các ngành kinh tế biển và xuất khẩu lao động.
- Thứ tư, huy động các nguồn vốn đảm bảo cho yêu cầu phát triển nhân lực. Việc phát triển
nhân lực đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Vì vậy, bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, cần đẩy
mạnh xã hội hoá để tăng cường huy động các nguồn vốn cho phát triển nhân lực. Trong đó, cần
đặc biệt chú ý huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp - nơi sử dụng phần lớn nhân lực; từng
bước tiến tới doanh nghiệp phải trở thành lực lượng chủ đạo về đào tạo nghề.
- Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực. Trước những yêu cầu, đòi hỏi
cấp bách từ việc cải cách giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân lực, đáp ứng mục
tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH - HĐH) đến năm 2020, trong bối cảnh năng lực đào tạo,
khả năng tài chính cũng như trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, giảng viên còn bất cập
so với các nước trong khu vực, thì giải pháp về đẩy mạnh hợp tác quốc tế là cần thiết và vô cùng
quan trọng. Các hướng hợp tác chủ yếu có thể gồm:
+ Xác định rõ một số mô hình đào tạo nước ngoài cần học tập và kiên trì theo đuổi các mô
hình này.
+ Hợp tác phát triển các trường đại học, dạy nghề với nước ngoài.
+ Xúc tiến, thu hút một số trường đại học, dạy nghề có đẳng cấp quốc tế vào hoạt động.
+ Hợp tác quốc tế đào tạo giảng viên (bao gồm cả đào tạo mới và đào tạo bồi dưỡng, đào
tạo ở trong nước và nước ngoài) ở các bậc học từ trung cấp, cao đẳng, đại học và trên đại học,
giảng viên dạy nghề các cấp.
Tóm lại, phát triển nhân lực trong điều kiện toàn cầu hóa và thị trường hóa hiện nay đòi hỏi
phải có nhận thức mới, cách tiếp cận và các giải pháp phát triển nhân lực mới, phản ánh rõ nhãn
quan thị trường và nâng cao quy mô tài sản nhân lực nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu CNH - HĐH
và hội nhập quốc tế.
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LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
CHO KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
GS.TSKH. BÙI VĂN GA
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao
Đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột
phá để phát triển đất nước trong những năm sắp tới. Nhân lực chất lượng cao là bộ phận nhân
lực tinh hoa của đất nước, làm đầu tàu hoạt động của các ngành kinh tế và quản lý. Trong giai
đoạn công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước và hội nhập quốc tế, lực lượng lao
động này đóng vai trò chủ lực, tạo nên sức mạnh cạnh tranh cao trên thị trường lao động.
Các quốc gia phát triển đều đặc biệt quan tâm đến lực lượng lao động này. Sự thành công
của nền kinh tế tri thức mỗi nước phụ thuộc vào lực lượng lao động trình độ và chất lượng cao
được đào tạo ở những môi trường đại học tốt. Vì vậy những trường đại học nổi tiếng luôn có sức
hút mạnh mẽ đối với người học từ khắp nơi trên thế giới. Quốc gia nào cũng muốn nước mình có
những trường đại học như vậy để đào tạo nhân lực tầm cao.
Đảng ta đã xác định mục tiêu chiến lược phát triển đất nước là đến năm 2020 nước ta cơ
bản thành một nước công nghiệp hiện đại. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là đòi hỏi bức
thiết để thực hiện mục tiêu chiến lược đó. Đây là một thách thức rất lớn đối với ngành giáo dục
và đào tạo. Những khó khăn chính trong việc nâng cao chất lượng đào tạo có thể kể ra như sau:
- Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu cần thiết để đào tạo nhân
lực chất lượng cao. Điều này có thể thấy rõ qua chi phí đơn vị (tổng chi phí đầu tư bình quân cho
mỗi sinh viên trong một năm) ở nước ta hiện nay khoảng 7 triệu đồng, tương đương với khoảng
350 USD. Chi phí này chỉ mới đạt mức khoảng vài phần trăm chi phí của các trường đại học lớn
trên thế giới.
- Đội ngũ nhà giáo giỏi chiếm tỉ lệ quá thấp, hiện nay số lượng giảng viên có học vị tiến sĩ
trở lên chỉ chiếm khoảng 14% trên tổng số khoảng 77.000 giảng viên đại học. So với các đại học
lớn của các nước phát triển với số giảng viên có học vị tiến sĩ trở lên xấp xỉ 100% thì mức chênh
lệch còn quá xa.
- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong trường đại học còn rất
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nghèo nàn, không đồng bộ; hệ thống thư viện còn nhỏ bé, thiếu thốn, không đáp ứng nhu cầu
học tập, nghiên cứu của sinh viên và giáo viên.
- Chương trình đào tạo của các trường đại học nước ta chưa cập nhật kịp theo các nước
phát triển; phương pháp giảng dạy còn nặng về lý thuyết, xa rời thực tế, thiếu thực hành, thực
nghiệm.
Câu hỏi đặt ra là trong tình hình như vậy làm thế nào chúng ta có thể đào tạo được nguồn
nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của đất nước? Nếu chúng ta tiếp tục đầu tư
dàn trải cho toàn hệ thống như hiện nay thì điều này khó có thể thực hiện được.
Để khắc phục khó khăn đó, dự thảo Luật giáo dục đại học đã đưa vào những điều khoản
về phân tầng đại học, trong đó nêu rõ những tiêu chí của đại học định hướng nghiên cứu để đào
tạo lực lượng nhân lực tinh hoa cũng như qui định kiểm định chất lượng bắt buộc đối với cơ sở
giáo dục đại học để xếp hạng chất lượng làm cơ sở đầu tư và giao quyền tự chủ. Dự thảo Luật
giáo dục đại học cũng nêu rõ nhà nước tập trung đầu tư cho những cơ sở đào tạo chất lượng cao,
khắc phục đầu tư dàn trải như hiện nay. Như vậy khi dự thảo luật này được ban hành, hệ thống
giáo dục đại học sẽ được phân tầng theo mục tiêu và chất lượng đào tạo của từng trường. Trong
hệ thống sẽ hình thành các đại học nghiên cứu, các đại học theo hướng ứng dụng chất lượng cao
để đào tạo lực lượng lao động tinh hoa cho đất nước.
2. Thực trạng hệ thống đào tạo nhân lực vùng duyên hải miền Trung
Khu vực duyên hải miền Trung hiện có hai trung tâm đại học lớn tại Huế và Đà Nẵng, Qui
Nhơn và Nha Trang cũng có những trường đại học với thế mạnh riêng của mình. Số lượng sinh
viên của Vùng đạt mức cao so với số liệu bình quân chung của cả nước. Bảng 1 dưới đây so
sánh số sinh viên chính qui (SVCQ) / vạn dân của các vùng trong cả nước trong giai đoạn 2005 2010.
Bảng 1: Số SVCQ tính trên một vạn dân của các vùng năm giai đoạn 2005 - 2010
STT

Vùng

2005

1
2
3
4
5

Tây Bắc
Đông Bắc
Đồng bằng sông Hồng
Bắc Trung Bộ
Nam Trung Bộ

6
7
8

2010
Số lượng

% so với bình quân chung cả nước

50
80
141
119
117

80
152
272
248
218

42
80
143
131
115

Tây Nguyên
Đông Nam Bộ

100
103

170
179

89
94

Tây Nam Bộ

53

96

51

Ghi chú:
- Số sinh viên của vùng. Đây là số sinh viên trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ hàng năm của
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Vùng. Số này có thể học ngay tại vùng, và cũng có thể học ở vùng khác.
- Số sinh viên trên địa bàn vùng. Đây là số sinh viên đang học tại các trường trên địa bàn vùng.
Trong số này có thể có cả sinh viên ngoài vùng.
Bảng trên cho thấy tỉ lệ sinh viên / vạn dân của vùng duyên hải miền Trung cao đứng hàng
thứ 3, sau Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Theo qui hoạch đã được phê duyệt thì đến
năm 2010 bình quân cả nước sẽ có 200 sinh viên / 1 vạn dân. Đến nay vùng duyên hải miền Trung
đã vượt con số này, đạt 218 sinh viên / vạn dân. Nếu kể cả sinh viên hệ vừa làm vừa học thì con số
này lên đến 280 sinh viên / vạn dân.
Về cơ cấu ngành nghề, theo qui hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng tại Quyết
định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27.7.2007 của Thủ tướng Chính phủ thì vùng duyên hải miền
Trung có tỉ lệ hợp lý về khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn nhưng
có tỉ lệ thấp về y dược và tỉ lệ cao về kinh tế, quản lý, luật. Trong những năm tới, khu vực duyên hải
miền Trung cần tăng cường thêm việc đào tạo đội ngũ nhân lực các ngành kỹ thuật công nghệ,
đảm bảo đủ số lượng và chất lượng phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH của Vùng và của cả nước.
Mặt khác tỉ lệ sinh viên các ngành nông - lâm - ngư của Vùng hiện nay chỉ đạt 3,39% so với
mục tiêu qui hoạch là 9% cũng còn rất thấp, cần được đào tạo tăng cường trong những năm sắp
tới. Trên thực tế nhóm ngành này đang rất khó tuyển, Nhà nước và địa phương cần có chính sách
khuyến khích để thu hút sinh viên vào học những ngành này. So sánh tỉ lệ sinh viên trong các
nhóm ngành ở các vùng được giới thiệu trong bảng 2.
Bảng 2: Phân bố SVCQ năm 2011 theo nhóm ngành và theo vùng.
Đơn vị tính: %
Vùng
Tây Bắc
Đông Bắc
Đồng bằng
sông Hồng
Bắc Trung Bộ
Nam Trung Bộ

Kỹ thuật, Khoa
công
học tự
nghệ
nhiên
1,94
0
30,77
4,65

Khoa
học
XHNV
0
6,88

Sư
phạm,
QLGD
77,96
25,68

K.tế, Tài Nông
Y
chính,
lâm
dược
Luật
ngư
8,55 11,55
0
11,33 12,03
8,65

Nghệ
thuật,
TDTT
0
0

36,02

1,80

11,12

6,33

36,76

1,87

4,37

1,73

20,40
35,55

1,99
6,43

7,15
13,60

30,08
8,24

23,29
30,80

8,37
3,39

6,63
0,19

2,06
1,78

Tây Nguyên

14,84

8,74

24,48

13,08

25,77

5,29

7,24

0,47

Đông Nam Bộ
Tây Nam Bộ

28,56
21,65

4,58
2,39

12,38
11,19

4,61
18,49

38,33
30,72

5,38
10,22

2,95
5,19

3,21
0,13

Tình hình triển khai mạng lưới các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) ở vùng duyên hải
miền Trung theo Quyết định 121 so với các vùng khác trong cả nước có thể thấy một cách tổng
thể qua bảng 3. So với quy hoạch số lượng trường ĐH, CĐ đến năm 2020, số trường đã có đến
năm 2011 đã đạt 83% chỉ tiêu trên phạm vi toàn quốc. Vùng duyên hải miền Trung tuy tốc độ
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phát triển số lượng trường còn ở mức thấp so với tốc độ chung của cả nước nhưng cũng chiếm tỉ
lệ khá cao (73% so với qui hoạch đến năm 2020). Về cơ bản hệ thống các trường ĐH, CĐ của vùng
duyên hải miền Trung hiện nay bước đầu đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển
kinh tế - xã hội của khu vực và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục đại học của Vùng cũng đã
tạo điều kiện huy động ngày càng nhiều các nguồn lực xã hội.
Bảng 3: Tình hình phân bố các trường ĐH, CĐ trên địa bàn các vùng
TT

Vùng

Quy hoạch đến
2020

Đã đạt đến 30.11.2011
Số lượng

% so với quy hoạch

1

Tây Bắc

10

9

90

2

Đông Bắc

37

31

84

3

Đồng bằng Sông Hồng

125

149

119

4

Bắc Trung Bộ

45

24

53

5

Nam Trung Bộ

60

44

73

6

Tây Nguyên

15

12

80

7

Đông Nam Bộ

105

79

75

8

Tây Nam Bộ

70

39

56

Do số lượng các trường ĐH, CĐ trong khu vực tăng nhanh nên điều kiện cơ sở vật chất và
đội ngũ chưa tăng kịp để đảm bảo chất lượng đào tạo theo yêu cầu. Mặt khác, nguồn lực đầu
tư cho giáo dục - đào tạo của toàn xã hội cũng như mức tăng GDP của đất nước không kịp theo
mức tăng qui mô, đặc biệt trong những năm gần đây, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
ảnh hưởng đến mọi nền kinh tế.
Để đảm bảo chất lượng đào tạo và khả năng đầu tư của xã hội trong lĩnh vực này tại vùng
duyên hải miền Trung, chúng ta cần điều chỉnh lại quy hoạch hệ thống các trường ĐH, CĐ trong
Vùng dựa trên các số liệu dự báo sau đây :
- Quy mô dân số của Vùng đạt 9,45 triệu người năm 2015 và đạt 10,03 triệu người năm 2020.
- Tỷ lệ SVCQ / vạn dân của Vùng dự báo khoảng 110% so với mức bình quân chung của cả
nước.
- Năm 2010 tỷ lệ sinh viên của Vùng học tại Vùng đạt 88% mức bình quân chung. Dự báo
con số này đạt khoảng 90% trong giai đoạn 2012 - 2020.
- Vùng duyên hải miền Trung có khả năng thu hút sinh viên vùng Tây Nguyên và Bắc Trung
bộ đến học tại các trường trên địa bàn.
Dựa vào những số liệu dự báo trên đây, đến năm 2020 số lượng trường ĐH, CĐ trên địa bàn
vùng duyên hải miền Trung dự kiến tăng thêm 6 trường so với năm 2011, từ 44 trường lên 50
trường (bảng 4).
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Bảng 4: Quy hoạch mạng lưới trường vùng duyên hải miền Trung
Chỉ tiêu

2011

2015

2020

1. Dân số (Triệu người)
2. SVCQ của Vùng / 1 vạn dân (SV)

8,9
218

9,45
250

10,03
300

3. Tổng SVCQ của Vùng (Ngàn SV)

194

236

300

4. Quy mô SVCQ của các trường trên địa bàn (Ngàn SV)

172

212

270

44

48

50

3.900

4.400

5.400

5. Tổng số trường ĐH, CĐ
6. Quy mô bình quân mỗi trường (SVCQ)

3. Liên kết đào tạo nhân lực chất lượng cao vùng duyên hải miền Trung
Như trên đã trình bày, hệ thống các trường ĐH, CĐ khu vực duyên hải miền Trung hiện nay
thu hút được khoảng 90% học sinh trong Vùng và thu hút đuợc một số lượng đáng kể sinh viên
vùng Tây Nguyên và Bắc Trung bộ đến học. Nói chung, năng lực đào tạo của hệ thống các trường
khu vực này hiện nay đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu lao động thông thường phục vụ nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao hiện đang là rào cản của Vùng
trong cạnh tranh thu hút đầu tư vào khu vực. Các trường đại học trong Vùng cần nhận biết vấn
đề này để tìm giải pháp nhanh chóng hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi Luật
giáo dục đại học được ban hành và việc phân tầng đại học được thực hiện, chắc chắn khu vực
duyên hải miền Trung sẽ có một vài trường thuộc tốp đầu, được nhà nước đầu tư trọng điểm để
phát triển và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thế mạnh của các trường trong Vùng khi so sánh
với các vùng khác trong cả nước có thể dễ nhận thấy như sau:
- Đại học Huế: khoa học cơ bản, y dược, nông lâm
- Đại học Đà Nẵng: kỹ thuật công nghệ, quản lý kinh tế
- Trường Đại học Qui Nhơn: khoa học cơ bản
- Trường Đại học Nha Trang: thủy sản
Vì vậy nếu chúng ta hợp tác tạo nên mối liên thông, liên kết giữa 4 trung tâm đại học của
Vùng thì chúng ta có thể đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao cho hầu hết các ngành mà
các địa phương trong khu vực đang cần. Việc liên thông liên kết đào tạo nhân lực chất lượng cao
trong Vùng có thể được phác họa như sau:
- Hình thành các chương trình đào tạo chất lượng cao theo mô hình các chương trình tiên
tiến mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai trong những năm qua ở 23 trường đại học trong cả
nước.
- Hình thành nhóm giảng viên cơ bản giỏi về chuyên môn và phương pháp giảng dạy để
dạy các môn khoa học tự nhiên cho tất cả các chương trình chất lượng cao trong Vùng.
- Mỗi trường tại 4 trung tâm đại học trên chọn ra 1 đến 2 ngành có thế mạnh về đội ngũ
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giáo viên, cơ sở vật chất và phù hợp với lĩnh vực ưu tiên phát triển của Vùng để xây dựng các
chương trình chất lượng cao.
- Sinh viên trong Vùng theo học các chương trình chất lượng cao được các địa phương
cấp học bổng với cam kết sau khi tốt nghiệp về địa phương công tác. Đầu tư cho mỗi sinh viên
chương trình chất lượng cao gấp 10 lần đầu tư cho một sinh viên theo chương trình bình thường
(khoảng 70 triệu đồng / sinh viên / năm).
- Chương trình đào tạo chất lượng cao được thiết kế đặc biệt, dạy bằng tiếng Anh và sinh
viên tham gia nghiên cứu khoa học ngay trong những năm đầu tiên. Trong quá trình học tập,
được đi thực tập ở nước ngoài hoặc có thể theo học một số học kỳ ở các trường đối tác nước
ngoài. Sinh viên của các chương trình chất lượng cao trong Vùng có thể chuyển ngành trong số
các chương trình chất lượng cao sau khi đã học xong các môn khoa học cơ bản.
Các chương trình chất lượng cao này ngoài sự đầu tư của nhà nước thì các địa phương
trong Vùng cần hỗ trợ thêm kinh phí để đảm bảo chất lượng đào tạo.
Nếu trung bình mỗi năm có khoảng 200 sinh viên trong Vùng được đào tạo từ các chương
trình chất lượng cao nói trên, đây sẽ là nguồn cán bộ tài năng trẻ, những nhà khoa học, cán bộ
quản lý giỏi, là nguồn động lực để phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung.

58

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung

ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC GIỮA CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRONG VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
PGS.TS. NGUYỄN VĂN TOÀN
Giám đốc Đại học Huế

N

guồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhân tố quan trọng nhất
đảm bảo cho sự phát triển bền vững, công nghiệp hóa (CNH) và hiện đại
hóa (HĐH) của đất nước cũng như đối với ngành và địa phương. Quyết định
số 1216/QĐ-TTg ngày 22.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy
hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 khẳng
định chủ trương nhất quán và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ
mang tầm chiến lược quan trọng này.
Tại Hội thảo khoa học “Liên kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung” diễn ra ngày
15.7.2011 tại Đà Nẵng, lãnh đạo 7 tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã ký cam kết liên kết
phát triển và thống nhất rằng: liên kết để tạo ra “lợi thế động” nhằm tối ưu hóa nguồn lực hữu
hạn và nâng cao sức cạnh tranh của toàn Vùng. Vấn đề mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng
đào tạo nguồn nhân lực trong Vùng là một trong 9 nội dung quan trọng được các nhà lãnh đạo
7 tỉnh lựa chọn, ưu tiên liên kết.
Tham luận này đề cập đến chủ đề “Định hướng liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa các
trường đại học trong vùng duyên hải miền Trung”.
1. Năng lực và lợi thế ngành nghề đào tạo của các trường ĐH trong vùng duyên hải
miền Trung (DHMT)
Trong 7 tỉnh vùng DHMT từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, ngoài 2 đại học (ĐH) Vùng là
Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng, còn có 15 trường ĐH và học viện khác, trong đó: 2 trường trực
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (ĐH Quy Nhơn và ĐH Nha Trang); 2 trường và học viện trực thuộc
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Học viện Âm nhạc Huế và ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng); 1
trường trực thuộc Bộ Xây dựng (ĐH xây dựng miền Trung ở Phú Yên). Ngoài các ĐH Vùng, trường
ĐH Quy Nhơn và trường ĐH Nha Trang là các trường ĐH có lịch sử phát triển khá lâu dài, đa
ngành đa lĩnh vực và có mối quan hệ rộng với các ĐH trong nước và quốc tế; các ĐH ngoài công
lập khác phần lớn mới được thành lập từ năm 2002 trở lại đây.
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- Đại học Huế (tiền thân là Viện ĐH Huế, 1957) bao gồm 7 trường ĐH thành viên (Khoa học,
Sư phạm, Y Dược, Nông Lâm, Kinh tế, Ngoại ngữ và Nghệ thuật); 3 khoa trực thuộc (Luật, Du lịch
và Giáo dục thể chất) và Phân hiệu ĐH Huế tại tỉnh Quảng Trị; Nhà xuất bản; nhiều viện, trung
tâm nghiên cứu và đào tạo trước thuộc khác… Về đội ngũ giảng viên, toàn ĐH Huế có 2.529
giảng viên, trong đó giảng viên cơ hữu là 1.861, bán cơ hữu là 359, giảng viên thỉnh giảng trong
và ngoài nước là 309. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có học hàm, học vị đạt tỷ lệ cao với 10 GS, 175 PGS,
355 tiến sĩ khoa học, tiến sĩ và hơn 900 thạc sỹ; tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ từ thạc sĩ trở
lên đạt 70%. Trong 188 giảng viên thỉnh giảng là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học và tiến
sĩ (trong đó 17 giáo sư danh dự người nước ngoài). Tỷ lệ sinh viên quy chuẩn / giảng viên quy
chuẩn trong toàn ĐH Huế phù hợp tiêu chuẩn kiểm định (15 sinh viên / giảng viên quy chuẩn), ở
mức trung bình so với hệ thống giáo dục ĐH cả nước.
Nhiều phòng thí nghiệm với thiết bị hiện đại được đầu tư từ nguồn vốn ODA, hợp tác quốc
tế và ngân sách nhà nước như: trung tâm học liệu, phòng thí nghiệm sinh học, bệnh viện trường
ĐH Y dược, Viện tài nguyên môi trường...
ĐH Huế có hệ thống ngành nghề đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh
vực có lợi thế được phát triển từ Viện ĐH Huế trước 1975: khoa học cơ bản, xã hội - nhân văn, sư
phạm, nông - lâm - ngư, y - dược, nghệ thuật, ngôn ngữ nước ngoài, luật, kinh tế, kỹ thuật và công
nghệ. Hiện nay, ĐH Huế đang tổ chức quản lý và đào tạo 95 ngành đào tạo ĐH, 65 chuyên ngành
đào tạo thạc sĩ, 26 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và 62 chuyên ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa
cấp I, cấp II, bác sĩ nội trú và nhiều chương trình liên kết với nước ngoài chất lượng cao.
- Đại học Đà Nẵng (tiền thân là trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng - 1975) có 4 trường ĐH
(Bách khoa, Kinh tế, Ngoại ngữ, Sư phạm); 2 trường cao đẳng (Công nghệ, Công nghệ thông tin);
Khoa Y Dược trực thuộc; Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum và hệ thống các trung tâm đào tạo,
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mạnh. ĐH Đà Nẵng hiện có 1.300 giảng viên cơ
hữu, trong số đó có gần 20% là giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ và 70% số giảng viên cơ hữu có trình
độ thạc sỹ trở lên.
Cũng như ĐH Huế, trong 17 năm tồn tại theo mô hình ĐH 2 cấp, ĐH Đà Nẵng được sự đầu
tư, tài trợ của Nhà nước và các tổ chức quốc tế đã hình thành nên hệ thống các phòng thí nghiệm
trong một số ngành của lĩnh vực kỹ thuật công nghệ khá hiện đại, Trung tâm học liệu, Viện Anh
ngữ quốc tế và nhiều cơ sở đào tạo khác.
ĐH Đà Nẵng có 83 ngành đào tạo ĐH, 19 ngành đào tạo cao đẳng, 29 chuyên ngành đào
tạo thạc sỹ và 17 chuyên ngành tiến sỹ. Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng là cơ sở đào tạo các ngành
kỹ thuật và công nghệ có uy tín ở miền Trung và Tây Nguyên.
- Trường đại học Quy Nhơn có tiền thân là trường ĐH sư phạm Quy Nhơn (1977) và được
đổi tên thành trường ĐH Quy Nhơn (2003) phát triển theo hướng đào tạo đa ngành đa lĩnh vực.
Thế mạnh của trường là lĩnh vực sư phạm, khoa học cơ bản. Ngoài hai lĩnh vực trên đây, trường
phát triển nhanh các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, kinh tế và công nghệ.
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- Trường đại học Nha Trang có lịch sử phát triển từ Khoa thủy sản của Học viện Nông Lâm
Hà Nội (1959) và sau nhiều lần đổi tên nay là trường ĐH Nha Trang (2006), phát triển đào tạo đa
ngành đa lĩnh vực. Tuy nhiên, lợi thế của trường vẫn là các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực thủy sản,
khoa học hàng hải và kỹ thuật tàu biển.
- Các trường đại học khác: Ngoài các ĐH và trường ĐH công lập vừa đề cập ở trên, các
trường ĐH còn lại có đặc thù phát triển riêng nên cũng có những lợi thế trong hệ thống ngành
nghề đào tạo của mình.
Hai trường ĐH thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Vùng là Học viện Âm nhạc Huế
và trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng. Lợi thế về đào tạo của hai trường ĐH trong Vùng xuất
phát từ tính đặc thù tạo nên.
Các trường ĐH dân lập, tư thục chủ yếu phát triển trong vòng hơn 10 năm trở lại đây khi
Nhà nước có chủ trương xã hội hóa giáo dục nhằm huy động nguồn lực của xã hội để phát triển
sự nghiệp giáo dục đào tạo. Phần lớn các trường này đều phát triển đào tạo các ngành thuộc các
lĩnh vực kinh tế, công nghệ và sư phạm.
Trong các trường ĐH dân lập và tư thục hiện có thì trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) là trường
ĐH tư thục có quá trình phát triển lâu nhất, từ năm 1994 và là trường tư thục đầu tiên ở miền
Trung. Trường có hệ thống ngành nghề đa cấp, đa ngành từ trung cấp chuyên nghiệp, ĐH, đến
đào tạo bậc sau ĐH. Trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và phát triển mối
quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH có uy tín ở nước ngoài và trong nước để liên kết đào tạo các
ngành trọng điểm của trường.
Phần lớn các trường ĐH thuộc quản lý của địa phương được nâng cấp từ các trường cao
đẳng sư phạm, nên cơ bản vẫn có lợi thế về đào tạo cho số đông và thuộc lĩnh vực khoa học giáo
dục, xã hội nhân văn.
Quy mô đào tạo ĐH trong Vùng tập trung tại 3 trung tâm lớn, đó là Huế, Đà Nẵng và Nha
Trang với trụ cột là 3 ĐH lớn: Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Nha Trang. Theo
số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì quy mô tuyển sinh ĐH năm 2011 của các ĐH ở Đà Nẵng
là 18.000 chỉ tiêu, ở Thừa Thiên Huế là 11.270 chỉ tiêu và ở Khánh Hòa là 5.490 chỉ tiêu. Quy mô
tuyển sinh ĐH của các tỉnh còn lại từ 700 đến 1.960 chỉ tiêu. Ngoài các ĐH công lập có quy mô
lớn như Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang thì trong những năm qua trong Vùng hình thành
nhiều trường ĐH ngoài công lập đã có vai trò đáng kể trong đào tạo nguồn nhân lực có trình độ
ĐH cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
2. Thực trạng liên kết đào tạo của các trường ĐH trong vùng DHMT
2.1. Liên kết đào tạo giữa các ĐH trong nội Vùng
Về cơ bản, liên kết đào tạo nguồn nhân lực hiện nay, nhất là liên kết của các cơ sở đào tạo
nội Vùng chưa có một ràng buộc đáng kể nào về mặt pháp lý (Nhà nước giao nhiệm vụ, hợp
đồng giữa các đơn vị...) mà diễn ra một cách tự nguyện, dưới nhiều hình thức. Các ĐH Vùng, các
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ĐH trọng điểm hỗ trợ nhau trong đào tạo sau ĐH và giúp đỡ các trường mới được nâng cấp, các
trường dân lập và tư thục. Các ĐH như Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Nha Trang, Đại học
Quy Nhơn giúp các trường này trong việc đào tạo giảng viên thông qua đào tạo sau ĐH, trong
việc cung cấp đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, hỗ trợ các phương tiện phục vụ giảng dạy và học
tập như phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm học liệu...
Tính ràng buộc khả dĩ có thể kể đến ở các cơ sở đào tạo ĐH là đào tạo theo địa chỉ sử dụng,
đào tạo cử tuyển và liên kết giữa các trường với địa phương (ĐH, cao đẳng địa phương, trung tâm
giáo dục thường xuyên) trong giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, từ xa). Tuy nhiên, cần
thẳng thắn nhận định, những đối tượng và hình thức đào tạo này đi theo hướng giáo dục đào tạo
có tính đại chúng, nâng cao năng lực người dân, cán bộ địa phương một cách đại trà, chưa thật
sự hướng vào đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.
Tính cạnh tranh trong đào tạo và liên kết đào tạo hiện nay diễn ra khá gay gắt, bộc lộ nhiều
điểm tích cực và cả những chiêu thức không lành mạnh.
Hướng tác động tích cực của cạnh tranh thúc đẩy sự vươn lên, tính năng động trong phát
triển. Nhiều trường đang khẳng định đẳng cấp, thương hiệu trên cơ sở cập nhật, hiện đại hóa
chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp và phương thức đào tạo, đầu tư phương tiện thiết
bị đào tạo, liên kết với các ĐH đẳng cấp thế giới... dẫn đến những cải thiện lớn về trình độ, năng
lực của người học, góp phần đáng kể trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất
nước nói chung và cho Vùng nói riêng.
Cạnh tranh không lành mạnh thể hiện qua: công tác tuyển sinh (nới tay trong khâu chấm,
lấy điểm trúng tuyển thấp...), công tác tổ chức đào tạo (học phí thấp, dễ dãi trong thực hiện quy
chế và các quy định đào tạo như rút ngắn thời gian đào tạo, thời gian tập trung ít, đề thi không
đòi hỏi cao)... Trong nhiều trường hợp đã dẫn đến hệ quả xấu, chất lượng đào tạo thấp, các cơ sở
đào tạo tranh giành “thị phần đào tạo” theo lối tiêu cực.
Các xu hướng cạnh tranh nêu trên đang là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự phân tầng về
chất lượng đào tạo trong khu vực đang ngày càng rõ nét.
2.2. Liên kết đào tạo với các ĐH trong nước và quốc tế
Ngoài liên kết trong vùng DHMT, các trường ĐH trong Vùng cần mở rộng liên kết với các cơ
sở đào tạo ĐH chuyên ngành khác trong nước và các ĐH có uy tín ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Liên kết đào tạo quốc tế được thực hiện rất đa dạng dưới nhiều hình thức, tập trung ở Đại
học Đà Nẵng, Đại học Huế và một số ĐH có lợi thế khác như trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).
Hình thức liên kết đào tạo phổ biến là liên kết với các ĐH có uy tín tại Hoa Kỳ, Úc, Nhật và các nước
phát triển khác để thực hiện các chương trình đào tạo 2 giai đoạn trong nước và nước ngoài,
chương trình tiên tiến có đầu tư ngân sách của Nhà nước và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê
duyệt. Hiện nay ở ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng đang thực hiện 4 chương trình tiến tiến trong lĩnh vực
kỹ thuật, vật lý lý thuyết và kinh tế nông nghiệp - tài chính. Dưới đây là các chương trình đào tạo
liên kết quốc tế của ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng.
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Các chương trình đào tạo liên kết tiêu biểu ở ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng:
Ngành

Loại hình
ĐẠI HỌC HUẾ

Phát triển nông thôn và môi
Đào tạo liên kết, cấp bằng thạc sỹ
trường
Quản lý và phát triển du lịch
Phát triển nông thôn
Cử nhân điều dưỡng
Tài chính
Điều dưỡng
Quản trị thông tin
Vật lý

Đối tác
Trường ĐH Okayama, Nhật
Bản

Đào tạo liên kết, cấp bằng thạc sỹ Trường ĐH IMC - Kpemb,
(chương trình 165)
Áo
Trường ĐH Nông nghiệp
Đào tạo liên kết, cấp bằng thạc sỹ
Thụy Điển
Đào tạo nâng cao cho Cử nhân sau
Trường ĐH Hawaii, Hoa Kỳ
khi tốt nghiệp
Liên kết đào tạo phía đối tác cấp Trường ĐH Meiho - Đài
bằng
Loan
Liên kết đào tạo phía đối tác cấp Trường ĐH Meiho - Đài
bằng
Loan
Liên kết đào tạo phía đối tác cấp Trường ĐH Meiho - Đài
bằng
Loan
Đào tạo theo chương trình tiên
Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ
tiến

Kỹ sư (sinh viên chọn ngành Liên kết đào tạo phía đối tác cấp Trường ĐH Kỹ sư Val de
sau 2 năm học đại cương)
bằng
Loire, Cộng hòa Pháp
Tài chính - Ngân hàng

Liên kết đào tạo đồng cấp bằng

Trường ĐH Rennes, Cộng
hòa Pháp

Kinh tế nông nghiệp - Tài Đào tạo theo chương trình tiên Trường
chính
tiến
Australia

ĐH

Sydney,

Toán học

Đào tạo liên kết

Trường ĐH Tổng hợp Quốc
gia Belarus

Vật lí học

Đào tạo liên kết

Trường ĐH Tổng hợp Quốc
gia Belarus

Công nghệ thông tin

Đào tạo liên kết

Trường ĐH Tổng hợp Quốc
gia Belarus

Quản trị du lịch và công
Đào tạo liên kết
nghệ giải trí

Trường ĐH IMC - Krems, Áo

Cao học chuyên ngành Liên kết đào tạo phía đối tác cấp Trường ĐH Mahasarakham
Nghệ thuật Thị giác
bằng
- Thái Lan
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Sản xuất tự động, tin học Chương trình đào tạo kỹ sư chất
Hợp tác Việt - Pháp
công nghiệp
lượng cao
Công nghệ thông tin, Công Chương trình đào tạo tăng cường
Hợp tác Việt - Pháp
nghiệp hóa học - Dầu
Pháp ngữ
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Master chuyên ngành Xây
dựng
Hệ thống số (Điện tử - Viễn
thông)
Hệ thống nhúng (Tự động
hóa)

Chương trình liên kết đào tạo liên
Trường ĐH Nantes, Pháp
tục Kỹ sư
Trường ĐH Washington,
Chương trình tiên tiến
Hoa Kỳ
Trường ĐH Portland State,
Chương trình tiên tiến
Hoa Kỳ

Công nghệ thông tin

Đào tạo liên kết

Hợp tác Việt - Úc

Chuyên ngành Xây dựng
Trường ĐH Công nghệ
Chương trình liên kết đào tạo kỹ sư
dân dụng
Nagaoka, Nhật Bản
Chuyên ngành Công nghệ Chương trình liên kết đào tạo kỹ sư Việt - Úc với trường ĐH
thông tin
quốc tế
Canberra, Úc
Điện, Điện tử, Xây dựng, Cơ Chương trình liên kết đào tạo 2 (3) Catholic University (Hoa
khí, Hóa
+2
Kỳ)
Điện
Đào tạo liên kết
Trường ĐH Tây Anh
Công nghệ Sinh học

Đào tạo liên kết

Griffith University, Úc

Cơ khí, Cơ khí Giao thông

Đào tạo liên kết

Trường ĐH Bách khoa
Yunlin, Đài Loan

Điện tử Viễn thông, Cơ khí

Đào tạo liên kết theo học bổng Trường ĐH Portland State,
toàn phần của Intel
Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

Hợp tác đào tạo theo chương trình Tập đoàn giáo dục Tyndale
chuẩn của hệ thống giáo dục Hoa (Singapo), ĐH Sunderland
Kỳ - Anh
(Anh), ĐH Towson (Hoa Kỳ)

Chương trình đào tạo cử
nhân QTKD Du lịch và QTKD Đào tạo liên kết
Quốc tế

Trường ĐH Dân tộc Quảng
Tây (Trung Quốc)

3. Định hướng và giải pháp liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa các trường ĐH trong
vùng DHMT
3.1. Căn cứ đề xuất định hướng và giải pháp
Đề xuất định hướng và giải pháp liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa các trường ĐH trong
Vùng căn cứ chủ yếu vào: định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu ưu tiên của Vùng và
địa phương, thế mạnh của các cơ sở đào tạo ĐH hiện có.
3.1.1. Định hướng phát triển và nhu cầu ưu tiên của Vùng
Trong định hướng phát triển kinh tế vùng DHMT đến năm 2020, có một số điểm sau đây
cần lưu ý để xác định giải pháp liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho Vùng:
- Khai thác lợi thế về vị trí địa kinh tế, tập trung phát triển và phối hợp phát triển giữa các
địa phương để phát huy lợi thế so sánh của Vùng về hệ thống cảng biển.
- Chuyển dịch cơ cấu và nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp bằng cách phát triển các
ngành sản xuất chủ lực dựa trên lợi thế so sánh của từng tỉnh. Ưu tiên phát triển công nghiệp cơ
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khí (đóng và sửa chữa tàu thuyền, chế tạo và sửa chữa ô tô, máy động lực, máy nông nghiệp...),
chế tạo và lắp ráp thiết bị điện - điện tử, công nghiệp công nghệ cao (sản xuất phần mềm, thiết
bị tin học, vật liệu mới, vật liệu cao cấp...).
- Đầu tư phát triển mạnh các khu kinh tế (KKT) thành trung tâm kinh tế và đô thị quan trọng
của Vùng và cả nước. Đầu tư phát triển thành phố, thị xã, tỉnh lỵ trở thành hạt nhân tăng trưởng
của Vùng, là trung tâm du lịch, dịch vụ - thương mại, trung tâm văn hóa, nghệ thuật, trung tâm
đào tạo ĐH, trung tâm y tế chuyên sâu và y tế chất lượng cao, trung tâm khoa học, trung tâm giao
dịch quốc tế quan trọng của Vùng và cả nước.
- Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ giá trị cao đạt đẳng cấp quốc gia và quốc tế như:
dịch vụ tài chính, ngân hàng, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ y tế cho khách du lịch, dịch
vụ du lịch văn hóa, du lịch hội nghị - hội thảo.
Nhu cầu ưu tiên về đào tạo nguồn nhân lực:
- Xuất phát từ định hướng phát triển, các địa phương đều có nhu cầu ưu tiên cao về đào
tạo nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực thuộc cơ sở hạ tầng (vật chất, xã hội). Cụ thể là: kỹ thuật,
xây dựng, giao thông vận tải, điện lực, công nghệ thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi
trường, giáo dục, y tế, kinh tế, luật.
- Vùng DHMT có đường bờ biển dài và một vùng biển rộng lớn với vị trí địa lý thuận lợi. Các
tỉnh trong Vùng đều có nguồn tài nguyên khá đa dạng và phong phú với nhiều tiềm năng nổi
trội về biển, đảo, vịnh nước sâu, di sản văn hóa lịch sử… cho phép phát triển kinh tế tổng hợp với
các ngành chủ lực. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong các ngành như khai thác, nuôi trồng
và chế biến thủy sản, công nghiệp hóa dầu, công nghiệp đóng tàu và dịch vụ hàng hải, du lịch.
- Với 6 KKT ven biển, 1 khu công nghệ cao (KCNC), 34 khu công nghiệp (KCN), một số ngành
công nghiệp chủ lực đang hình thành và phát triển... nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ
cho các ngành kinh tế thuộc các KKT, CN và CNC vùng DHMT là rất bức thiết, đặc biệt trong các
ngành: lọc hóa dầu, năng lượng, lắp ráp ô tô, đóng và sửa chữa tàu biển, chế biến nông - lâm thủy sản, hóa chất, vật liệu xây dựng, khai khoáng, cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, công nghiệp
thông tin, dệt may, da giày...
3.1.2. Thế mạnh của các cơ sở đào tạo ĐH hiện có
Lịch sử hình thành và phát triển của từng cơ sở đào tạo ĐH gắn với đặc điểm về kinh tế xã
hội và định hướng phát triển của từng địa phương và dần dần hình thành sự phân tầng về chất
lượng đào giữa các trường trong Vùng.
Tại hội thảo khoa học “Liên kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung”, tham luận của lãnh
đạo Bộ giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ: “Sự phân tầng về chất lượng đào tạo trong khu vực đang
ngày càng rõ nét. Những trường ĐH lớn làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất
lượng cao ở bậc ĐH và sau ĐH. Các trường ĐH mới thành lập do điều kiện cơ sở vật chất và con
người còn hạn chế nên chủ yếu làm nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp cho số đông”. Tuy nhiên, các
địa phương trong Vùng đều có nhu cầu cao về nguồn nhân lực thuộc một số lĩnh vực như phần
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trên đã đề cập, làm cơ sở cho việc hình thành sự liên kết trong đào tạo nhằm tối đa hiệu quả sử
dụng nguồn lực còn hạn hẹp của các cơ sở đào tạo. Có thể chỉ ra thế mạnh về đào tạo của một
số ĐH trọng điểm trong Vùng:
- Đại học Huế với các lĩnh vực: khoa học cơ bản, xã hội nhân văn, y - dược, sư phạm, ngoại
ngữ, nghệ thuật, nông - lâm, du lịch, luật.
- Đại học Đà Nẵng với các lĩnh vực: kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, sư phạm, ngoại ngữ.
- Trường Đại học Quy Nhơn với các lĩnh vực: khoa học cơ bản và sư phạm.
- Trường Đại học Nha Trang với các lĩnh vực: thủy sản, hàng hải và kỹ thuật tàu biển.
3.2. Định hướng và giải pháp liên kết
3.2.1. Định hướng liên kết
- Mục tiêu liên kết đào tạo giữa các trường ĐH trong vùng DHMT:
+ Trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, liên kết nhằm sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực của
từng trường và xã hội để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
+ Liên kết nhằm phát huy lợi thế của từng trường, nhất là các trường trọng điểm, các ngành
trọng điểm chất lượng cao đã có; phân tầng, phân công trong việc xác định chiến lược phát triển,
tránh chồng chéo về ngành nghề đào tạo và nẩy sinh sự cạnh tranh không cần thiết nhằm phát
huy hiệu quả đầu tư.
+ Liên kết, phân công và phân tầng trong đào tạo nguồn nhân lực trong Vùng phải gắn với
định hướng, lợi thế và ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của Vùng.
- Định hướng liên kết:
+ Các ĐH trọng điểm, phát triển theo định hướng nghiên cứu sẽ là nòng cốt cho sự liên kết
Vùng và tiểu vùng, có trách nhiệm hỗ trợ các ĐH khác, các trường cao đẳng trong việc đào tạo đội
ngũ giảng viên, mở các ngành đào tạo mới đặc biệt là đào tạo sau ĐH. Không nhất thiết ở các ĐH
theo định hướng đào tạo nghề nghiệp cho số đông phải mở đào tạo sau ĐH. Ở một số nước tiên
tiến sự phân tầng, phân công này thể hiện rất rõ, những trường ĐH cộng đồng không đào tạo
sau ĐH mà nhiệm vụ này tập trung ở các ĐH trọng điểm, phát triển theo định hướng nghiên cứu.
+ Các ĐH có chiến lược phát triển ngành nghề đào tạo gắn với định hướng và ưu tiên phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương và tiểu vùng, nhất là KCNC, KKT mở, kinh tế biển và du lịch...
+ Đa dạng hóa trong liên kết đào tạo, kết hợp liên kết nội Vùng với liên kết ngoại Vùng, đặc
biệt là liên kết đào tạo quốc tế.
+ Cần xây dựng cam kết và cơ chế phối hợp hoạt động liên kết hợp tác đào tạo giữa các đơn
vị đào tạo, nhất là giữa các ĐH trọng điểm để tiến đến sự thống nhất tương đối vì sự phát triển
chung, có lợi cho tất cả các ĐH trong Vùng.
3.2.2. Giải pháp liên kết

66

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung
a. Liên kết nguồn lực để xây dựng các trường, mở ngành đào tạo mới.
- Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, quá trình phát triển đã bộc lộ khá rõ đặc thù của các địa
phương. Có thể thấy Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa đã thể hiện xu hướng trong sự
chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ ràng theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông, lâm, thủy
sản. Bình Định và Phú Yên lại là hai tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất về giá trị sản xuất nông,
lâm - thủy sản (lần lượt là 8,27% / năm và 5,3% / năm). Đà Nẵng và Khánh Hòa là hai thành phố
có giá trị sản xuất của ngành nuôi trồng và khai thác thuỷ sản đạt cao nhất với tỷ trọng đóng góp
của ngành thủy sản vào cơ cấu GDP của ngành nông - lâm - thủy sản từ 55% - 65% (trong khi đó
con số này ở những địa phương còn lại trong Vùng chỉ ở mức 22% - 33%).
- Hiện nay, 7 tỉnh vùng DHMT có 17 ĐH và trường ĐH (nếu kể các trường ĐH thành viên và
khoa trực thuộc trong Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng là 32 cơ sở đào tạo ĐH) và 34 trường cao
đẳng (kể cả 2 trường cao đẳng là thành viên của Đại học Đà Nẵng). Với số lượng các trường ĐH
và cao đẳng trong Vùng thì không những cung cấp đủ số lượng nguồn nhân lực cân đối trong 7
tỉnh thành phố duyên hải miền Trung mà còn cho khu vực Tây Nguyên và phía Nam. Tuy nhiên,
xu hướng phát triển nhanh chóng của kinh tế tri thức, các ngành công nghệ cao và dịch vụ mới
tại các KKT mở, KCN, KCNC, kinh tế biển... đã gia tăng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực mà
hiện tại chưa đáp ứng được.
- Dựa trên đặc thù địa phương, kết hợp với thế mạnh hiện có của các cơ sở đào tạo ĐH trong
Vùng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành chủ quản và địa phương đã xây dựng quy hoạch
phát triển nguồn nhân lực trong đó có quy hoạch mạng lưới các trường ĐH và cao đẳng đến năm
2020. Cần kết hợp các quy hoạch này nhằm phát huy thế mạnh của từng cơ sở đào tạo hiện có,
tránh chồng chéo gây lãng phí nguồn lực xã hội và hiệu quả đầu tư thấp.
- Xuất phát từ phân tích trên đây, hệ thống các cơ sở đào tạo mới sẽ thành lập để đào tạo
các ngành ưu tiên tại các địa phương như sau:
+ Thừa Thiên Huế: khoa học cơ bản, y dược, âm nhạc và mỹ thuật, luật, nông lâm, sư phạm,
ngoại ngữ, du lịch, khoa học xã hội nhân văn, kỹ thuật.
+ Đà Nẵng: kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, kiến trúc, sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ thông
tin và truyền thông.
+ Quảng Nam: tài nguyên và môi trường (biến đổi khí hậu, năng lượng, tài nguyên...), văn
hóa, du lịch.
+ Quảng Ngãi: công nghệ (lọc hóa dầu và chế biến dầu khí).
+ Bình Định: khoa học cơ bản và sư phạm, giao thông vận tải.
+ Phú Yên: kiến trúc - xây dựng.
+ Khánh Hòa: thủy sản, hàng hải, kỹ thuật tàu thủy, biến đổi khí hậu, hải dương học, kinh
tế biển.
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b. Liên kết nhằm phát huy thế mạnh của các ngành đào tạo ở các cơ sở đào tạo ĐH hiện có.
- Liên kết khả thi và hiệu quả nhất là liên kết đào tạo sau ĐH, đào tạo theo nhu cầu của các
địa phương thông qua thỏa thuận liên kết và đặt các chi nhánh, văn phòng đại diện của các ĐH
Vùng, ĐH chuyên ngành trọng điểm ở địa phương.
- Các trường ĐH, cao đẳng địa phương mới thành lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên
mở rộng liên kết với các ĐH lớn để đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ (chính quy hoặc giáo dục
thường xuyên). Trong đào tạo chính quy với hình thức liên kết này, cần kết hợp đào tạo nguồn
nhân lực cho địa phương với đào tạo, nâng cao năng lực cho giảng viên các trường mới thành
lập.
- Các trường có thể bàn bạc để tiến đến thỏa thuận trong việc phân định tương đối về địa
bàn đào tạo.
c. Phát triển mạnh các chương trình tiên tiến, các chương trình liên kết với nước ngoài để
nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ đào tạo mới.
- Phát huy hơn nữa tác dụng của các chương trình tiên tiến trong việc mời giảng viên, nhập
khẩu chương trình, giáo trình, phương pháp và quy trình đào tạo của các ĐH đẳng cấp thế giới
nhằm hiện đại hóa năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo lớn. Các ngành và chương trình tiên
tiến được lựa chọn dựa vào thế mạnh của các trường trong Vùng.
- Đối với các ngành mà Vùng có nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao và có triển vọng
phát triển lâu dài như khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản, hàng hải, công nghiệp đóng
tàu, công nghiệp hóa dầu và dịch vụ du lịch… cần sớm hợp tác, liên kết với các ĐH, tập đoàn có
truyền thống và uy tín trong lĩnh vực tương ứng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Về phương thức, trừ các chương trình tiên tiến (cơ bản đào tạo tại chỗ), các hình thức đào
tạo liên kết quốc tế khác có thể thực hiện bằng cách mời chuyên gia quốc tế đến giảng dạy tại
các ĐH trong Vùng nếu đủ số lượng để mở khóa đào tạo; hoặc tuyển chọn cán bộ có năng lực gửi
đi đào tạo ở nước ngoài.
- Về nguồn tài chính cho đào tạo liên kết quốc tế, do kinh phí đào tạo khá cao so với mức
sống trong Vùng nên các địa phương và các đơn vị đào tạo cần tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ,
các Bộ trong các dự án đào tạo lớn; tiếp cận và kêu gọi nguồn kinh phí đào tạo từ các nước, các
tổ chức phi chính phủ.
d. Xây dựng cơ chế hỗ trợ và liên kết đào tạo giữa các trường ĐH 7 tỉnh DHMT.
- Như trong phần hiện trạng liên kết đào tạo đã nêu, những liên kết giữa các cơ sở đào tạo
ĐH và cao đẳng hiện nay cơ bản được hình thành tự phát theo nhu cầu đơn lẻ của từng trường
mà không có sự thỏa thuận mang tính chất Vùng và sự điều phối thống nhất.
- Để phát huy lợi thế của Vùng và thế mạnh của các trường, cần sự thỏa thuận giữa các
trường ĐH dựa trên cam kết của 7 tỉnh thành và sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều
phối sự liên kết trong giai đoạn tới nhằm đạt được mục tiêu liên kết đã được lãnh đạo các tỉnh
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thành thống nhất cam kết thực hiện.
- Trong điều kiện nguồn lực của các trường ĐH còn khó khăn, cần có sự hỗ trợ của các doanh
nghiệp, tổ chức tài chính trong nước và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ một số hoạt động đào tạo
như mở các khóa đào tạo ĐH, sau ĐH có sự liên kết với nước ngoài hoặc với các ĐH chuyên ngành
ngoại Vùng đối với một số lĩnh vực mà các địa phương, các doanh nghiệp có nhu cầu cấp bách
nhưng các ĐH trong Vùng còn khó khăn về đội ngũ và kinh nghiệm đào tạo.
4. Kết luận
Một trong những khâu đột phát quan trọng hàng đầu để thực hiện CNH - HĐH và phát triển
đất nước là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhận thức đã được làm rõ, nhưng trong quá
trình thực hiện còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ và kiên quyết nên nguồn nhân lực được đào tạo
từ các trường ĐH vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Trong bối cảnh hiện nay thì liên kết giữa các cơ sở đào tạo ĐH hiện có trong Vùng có điều
kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đa dạng như 7 tỉnh vùng DHMT là một giải pháp mang tính định
hướng, hiệu quả nhằm phát huy lợi thế Vùng và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực
chất lượng cao cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
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TRỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

V

TS. NGUYỄN HỒNG MINH
Vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy - Tổng cục Dạy nghề

ùng duyên hải miền Trung gồm 7 tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh
Hòa, là một trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, có tốc độ phát triển
kinh tế nhanh, có nhiều hàng hóa xuất khẩu. Vùng có dân số đông, nguồn lao
động dồi dào, trình độ dân trí cao, tập trung nhiều tại các khu vực thành thị và
các khu công nghiệp; lao động có kinh nghiệm về sản xuất công nghiệp, đánh
bắt hải sản, thương mại, du lịch.
Năm 2010, dân số trong Vùng khoảng 8.266.629 người, chiếm 9,3% số dân cả nước; số lao
động có việc làm của Vùng là 4.258.316 người, chiếm khoảng 8,9 % tổng số lực lượng lao động
cả nước. Cơ cấu lao động đang làm việc phân theo lĩnh vực kinh tế như sau: Nông - lâm - thuỷ sản
là 2.123.503 người, chiếm 50%; Công nghiệp và xây dựng là 890.545 người, chiếm 21%; Dịch vụ
là 1.244.268 người, chiếm 29%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo nghề đều trên mức trung
bình của cả nước.
I. THỰC TRẠNG DẠY NGHỀ HIỆN NAY
1. Kết quả đạt được
- Tình hình tuyển sinh: Năm 2011, tổng tuyển sinh của Vùng là 170.866 người (chiếm
khoảng 9,8% của cả nước), trong đó: tuyển sinh cao đẳng nghề đạt 8.724 người, tuyển sinh trung
cấp nghề đạt 21.245 người, tuyển sinh sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đạt 140.907 người.
Tỉnh có số lượng tuyển sinh cao nhất trong Vùng là Đà Nẵng với 45.625 người (chiếm khoảng
26,7% tổng số cả Vùng), Quảng Nam với 36.440 người (chiếm khoảng 21,3% tổng số cả Vùng);
những tỉnh có số lượng tuyển sinh thấp nhất Vùng là Quảng Ngãi (chiếm khoảng 5,6% tổng số cả
Vùng), Phú Yên (chiếm khoảng 5,8% tổng số cả Vùng).
- Mạng lưới cơ sở dạy nghề: Đến 2011, Vùng có 116 trường cao đẳng nghề (CĐN), trung
cấp nghề (TCN) và trung tâm dạy nghề (TTDN), chiếm khoảng 8,8% tổng số trường CĐN, TCN và
TTDN cả nước. Trong đó có 17 trường CĐN chiếm khoảng 14,65%, 31 trường TCN chiếm khoảng
26,7% và 68 TTDN chiếm gần 64,5% tổng số trường CĐN, TCN và TTDN trong cả Vùng. Thành phố
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Đà Nẵng có mạng lưới cơ sở dạy nghề (CSDN) nhiều nhất trong Vùng (24 trường, chiếm 21% cả
Vùng), tỉnh Thừa Thiên Huế có 22 trường (chiếm 19,3% cả Vùng); Quảng Nam và Quảng Ngãi là
hai tỉnh có mạng lưới cơ sở dạy nghề mỏng nhất. Các trường CĐN, TCN và TTDN tư thục chiếm
tỷ lệ cao trong Vùng, trong đó có 5 trường CĐN (chiếm 29,4% trường CĐN trong Vùng); 8 trường
TCN (chiếm 25,8% trường TCN trong Vùng); 20 TTDN (chiếm 29,4% TTDN trong Vùng). Mạng lưới
các trường, TTDN đã được thành lập theo quy hoạch và được phân bổ ở tất cả các vùng miền, ở
tất cả các loại hình công lập, tư thục, doanh nghiệp trên phạm vi toàn Vùng bước đầu đáp ứng
được nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu học nghề để tìm
việc làm và tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động trong Vùng.
- Đội ngũ giáo viên dạy nghề: Năm 2011, số giáo viên, giảng viên trong Vùng là 4.135 người
chiếm khoảng 12,53% tổng số giáo viên trên toàn quốc. Những tỉnh có số lượng giáo viên nhiều
nhất trong Vùng là Đà Nẵng có 940 giáo viên (chiếm 22,7% giáo viên cả Vùng), Quảng Nam có
826 giáo viên (chiếm 20% giáo viên cả Vùng); tỉnh có số lượng giáo viên thấp nhất là Phú Yên và
Khánh Hòa. Chất lượng đội ngũ giáo viên của Vùng ngày càng được nâng cao, số lượng giáo viên
trong Vùng có trình độ trên đại học là 847 người (chiếm 20,5% số giáo viên trong Vùng), trình độ
đại học là 2.706 người (chiếm 65,44% số giáo viên trong Vùng).
- Phát triển chương trình: Các nghề đào tạo từng bước phù hợp với sự phát triển các ngành
nghề trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhu cầu của thị trường lao động. Chương trình dạy
nghề được xây dựng xuất phát từ thực tiễn sản xuất; trên cơ sở phân tích nhiệm vụ, công việc của
người lao động; được thiết kế các mô đun đào tạo tích hợp giữa lý thuyết và thực hành thay thế
cho chương trình dạy nghề theo môn học được xây dựng tách rời giữa lý thuyết và thực hành có
sự tham gia của doanh nghiệp.
- Cơ sở vật chất, thiết bị: Cơ sở vật chất, thiết bị của các cơ sở dạy nghề đã được tăng cường,
đảm bảo được các thiết bị thực hành cơ bản. Các trường được đầu tư từ Chương trình mục tiêu
quốc gia, nhiều thiết bị được tăng cường, bổ sung phù hợp với kỹ thuật, công nghệ trong sản
xuất, kinh doanh dịch vụ.
- Kinh phí đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia: Kinh phí đầu tư theo Chương trình
mục tiêu quốc gia dạy nghề giai đoạn 2006 - 2010 của toàn Vùng là 346,99 tỷ đồng, trong đó: Có
1 trường CĐN được ưu tiên đầu tư đồng bộ các thiết bị dạy nghề tiên tiến để tiếp cận trình độ khu
vực ASEAN (cả nước có 3 trường được đầu tư để tiếp cận trình độ khu vực ASEAN); 7 trường TCN,
CĐN được đầu tư tập trung (chiếm 11,7% so với cả nước); 2 trường TCN mới ở các tỉnh khó khăn
được hỗ trợ đầu tư (chiếm 4% so với cả nước); 16 TTDN mới được hỗ trợ đầu tư (chiếm 6,4% so với
cả nước); 6 trường TCN được đầu tư dạy nghề cho người dân tộc nội trú; 3 trường CĐN được đầu
tư khoa sư phạm nghề để đào tạo giáo viên cho các trường CĐN, TCN và TTDN.
- Kiểm định chất lượng dạy nghề: Từ năm 2008 đến nay đã triển khai kiểm định chất lượng
dạy nghề cho 8 trường CĐN và 4 trường TCN trong Vùng.
2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
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- Một số hạn chế:
+ Dạy nghề chủ yếu vẫn theo hướng cung; dạy theo những khóa học, giáo viên và cơ sở
vật chất sẵn có, chưa chủ động thiết kế các khóa đào tạo năng động, linh hoạt theo nhu cầu của
người sử dụng lao động.
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số cơ sở dạy nghề hiện nay còn nhiều thiết bị còn lạc
hậu, không phù hợp với yêu cầu của công nghệ mới, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường
lao động.
+ Quy mô đào tạo tăng mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động,
đặc biệt là nhu cầu lao động trình độ tay nghề cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm,
xuất khẩu lao động và nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn của toàn Vùng.
+ Cơ cấu ngành nghề đã được điều chỉnh nhưng vẫn chưa phù hợp với nhu cầu thường
xuyên thay đổi của thị trường lao động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh
cũng như cả Vùng.
+ Chất lượng dạy nghề trong Vùng còn hạn chế do các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa
được đầu tư đồng bộ, chưa tương xứng với việc tăng quy mô đào tạo và quan hệ giữa cơ sở dạy
nghề trong Vùng với các doanh nghiệp trong và ngoài Vùng chưa chặt chẽ.
+ Xã hội hóa dạy nghề còn chậm.
- Nguyên nhân
+ Mặc dù nhận thức của các cấp, các ngành về dạy nghề từng tỉnh đã có bước chuyển biến
tích cực, nhưng phần lớn các tỉnh / thành phố trong Vùng vẫn chưa nhận thức đúng mức về vai
trò của dạy nghề trong việc đào tạo nhân lực kỹ thuật là một trong những nhân tố quyết định
thành công và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của từng tỉnh cũng như trong toàn Vùng.
+ Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về dạy nghề ở cấp tỉnh và cấp huyện trong Vùng chưa
tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao, năng lực của cán bộ làm công tác quản lý dạy
nghề còn hạn chế, chưa mang tính chuyên nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu công việc.
+ Các điều kiện đảm bảo chất lượng còn hạn chế như: đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo
trình dạy nghề, cơ sở vật chất, thiết bị.
+ Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho dạy nghề tăng chậm, chưa tương xứng với tốc độ tăng
quy mô và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG GIAI ĐOẠN
2011 - 2020
1. Dự báo dân số và lao động đến năm 2020
- Dân số trong Vùng khoảng 9.638.482 người.
- Tổng nhu cầu nhân lực của Vùng là 5.647.852 người.
- Nhân lực qua đào tạo của cả Vùng chiếm khoảng 75%, trong đó lao động qua đào tạo
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nghề chiếm khoảng 58%.
- Cơ cấu nhân lực qua đào tạo nghề: Trình độ CĐN, TCN của Vùng chiếm khoảng 25%, trình
độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng chiếm khoảng 75%.
- Vùng tập trung đào tạo nhân lực đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng cho các ngành
và lĩnh vực mũi nhọn của Vùng là: công nghệ hóa dầu, cơ khí, chế tạo và lắp ráp thiết bị điện điện tử, công nghiệp công nghệ cao; công nghệ chế tạo tàu thủy, đánh bắt và xuất khẩu hải sản;
dịch vụ chất lượng cao đặc biệt là dịch vụ gắn với du lịch và dịch vụ tài chính ngân hàng, thương
mại, dịch vụ công nghệ, pháp lý, môi trường, viễn thông, phát triển thị trường bất động sản.
2. Quan điểm, mục tiêu phát triển dạy nghề
a) Quan điểm:
- Phát triển dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, tạo bước đột phá
về chất lượng dạy nghề; chuyển dạy nghề từ hướng “cung” sang hướng “cầu” của thị trường lao
động trong Vùng và xuất khẩu lao động.
- Hỗ trợ đầu tư cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; phối
hợp các nguồn lực của Trung ương và địa phương để xây dựng các trường chất lượng cao, trong
đó ưu tiên các trường đạt đẳng cấp quốc tế.
- Tăng cường xã hội hóa dạy nghề, mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển dạy nghề.
b) Định hướng:
Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Vùng, đòi hỏi dạy nghề phải được phát
triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần phát triển nhanh nguồn nhân lực cho Vùng. Dạy nghề cần
được phát triển theo hai hướng:
- Đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng để phổ cập nghề cho người lao
động, nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao năng suất lao động, tăng thu
nhập, nâng cao mức sống cho người lao động.
- Đào tạo nghề trình độ CĐN, TCN để hình thành đội ngũ nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong
sản xuất kinh doanh có chất lượng trình độ kỹ năng nghề cao đáp ứng nhu cầu lao động cho các
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở, các ngành kinh tế mũi nhọn và xuất khẩu lao
động, trong đó đào tạo một số nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao và ngành kinh tế mũi nhọn
đạt chuẩn quốc gia, đạt trình độ tiên tiến của các nước phát triển trong khu vực và thế giới.
c) Mục tiêu:
- Tuyển sinh dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020: Bình quân hàng năm tuyển sinh dạy nghề
khoảng 225 ngàn người, trong đó:
+ Trình độ TCN, CĐN là 56 ngàn người (trong đó 10% HS, SV được dạy theo chương trình
của các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế).
+ Trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng là 169 ngàn người.
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- Mạng lưới trường, TTDN đến năm 2020: Có 200 trường CĐN, TCN và TTDN, trong đó:
+ Có 25 trường CĐN, 45 trường TCN (trong đó tối thiểu 2 trường đạt đẳng cấp quốc tế; 7
trường CĐN được đầu tư 15 lượt nghề đạt cấp độ quốc tế; 18 trường CĐN, TCN được đầu tư 20
lượt nghề đạt cấp độ khu vực và 35 trường CĐN, TCN được đầu tư 65 lượt nghề đạt cấp độ quốc
gia).
+ Có 130 TTDN.
- Mạng lưới có khoảng 35% số trường, TTDN tư thục.
III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ
1. Nâng cao nhận thức về dạy nghề
- Nâng cao nhận thức của các cấp, các sở ban ngành các tỉnh trong Vùng, xây dựng kế
hoạch hoặc chương trình hành động về phát triển dạy nghề trong đó tập trung đầu tư cho các
nghề công nghệ cao, nghề mũi nhọn, nghề trọng điểm của Vùng, địa phương.
- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và thông tin đại chúng nhằm vận động,
thu hút mọi người lao động nhất là thanh niên chủ động, tích cực học nghề, tạo việc làm.
- Các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp từng tỉnh tăng cường
tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề.
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở,
trung học phổ thông tại các địa phương.
2. Quy hoạch mạng lưới dạy nghề trong Vùng
Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển theo ba hướng:
- Hình thành các trường CĐN, TCN có năng lực đào tạo nghề chất lượng cao: Phát triển một số
trường CĐN có năng lực đào tạo một số nghề đạt chuẩn khu vực và thế giới; phát triển các trường
CĐN, TCN có năng lực đào tạo một số nghề đạt chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu lao động
chất lượng cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Vùng.
- Phát triển các trường CĐN, TCN có năng lực đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực
của địa phương và Vùng: Phát triển các trường CĐN, TCN của địa phương, nhằm chuyển dịch cơ
cấu lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giảm khoảng cách
phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng, địa phương.
- Phát triển các trung tâm dạy nghề: Phát triển các TTDN để đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp,
dạy nghề dưới 3 tháng nhằm phổ cập nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động góp phần tạo
việc làm, nâng cao năng suất lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động nhất là lao động nông thôn.
Các tỉnh dành quỹ đất cho việc phát triển mạng lưới CSDN bao gồm: bổ sung thêm đất cho
việc mở rộng các CSDN hiện có và cho việc xây dựng CSDN mới. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy nghề cho các CSDN bằng nhiều nguồn lực khác: ngân sách địa phương; hỗ trợ
từ ngân sách Trung ương; huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp và xã hội; từng bước chuẩn
hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị của các cơ sở dạy nghề trong Vùng.
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3. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề
- Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề: Chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn nghiệp
vụ sư phạm dạy nghề, chuẩn kỹ năng nghề.
- Tăng nhanh số lượng giáo viên dạy nghề và đào tạo đạt chuẩn theo hướng: Tuyển những
người có trình độ đại học và đào tạo chuẩn hoá nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và kỹ năng nghề để
trở thành giáo viên dạy TCN, CĐN.
- Định kỳ 3 - 5 năm các địa phương tạo điều kiện cho giáo viên dạy nghề được bồi dưỡng,
cập nhật phương pháp đào tạo, công nghệ, kỹ thuật mới và đi thực tế sản xuất tại các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài nước.
- Giảng viên dạy các nghề trọng điểm cấp độ khu vực, quốc tế được cử đi đào tạo bồi dưỡng
ở trong và ngoài nước để đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề của các nước tiên
tiến trong khu vực và thế giới và được các nước đó công nhận cấp chứng chỉ và từng bước chuẩn
hóa tiếng Anh cho giảng viên.
- Phát triển đội ngũ giáo viên dạy sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng:
+ Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề trong Vùng
để có kế hoạch đào tạo và tuyển dụng đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu nghề đào tạo
theo định hướng phát triển về dạy nghề của Vùng.
+ Huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay
nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm khuyến nông - lâm ngư, nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Áp dụng chương trình đào tạo cán bộ quản lý dạy nghề của các nước phát triển.
- Định kỳ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý dạy nghề ở trong và ngoài nước nhằm nâng
cao chất lượng của cán bộ quản lý các cấp theo hướng chuyên nghiệp.
4. Phát triển chương trình đào tạo
- Đối với các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia áp dụng chương trình, giáo trình thống nhất
trên toàn quốc.
- Đối với những nghề trọng điểm cấp độ khu vực, quốc tế tiếp nhận và áp dụng chương
trình, giáo trình tiên tiến của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
- Đối với các nghề khác các trường tự xây dựng trên cơ sở chương trình khung, khung
chương trình; chương trình, giáo trình trình độ sơ cấp nghề được các cơ sở dạy nghề xây dựng
trên cơ sở hướng dẫn của Bộ LĐTBXH.
- Lựa chọn xây dựng chương trình, giáo trình cho những nghề đặc thù riêng của Vùng.
- Khuyến khích các cơ sở dạy nghề liên kết đào tạo theo chương trình tiên tiến của các
trường mạnh trong khu vực và trên thế giới.
5. Chuẩn hóa cơ sở vật chất (CSVC) và thiết bị dạy nghề
- Tiếp nhận và áp dụng tiêu chuẩn CSVC và danh mục thiết bị dạy nghề chuẩn của các nước
tiên tiến trong khu vực và trên thế giới đối với những nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế.
- Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn CSVC và danh mục thiết bị dạy nghề cho các nghề trọng
điểm quốc gia.
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- Các cơ sở dạy nghề phải đảm bảo tiêu chuẩn về CSVC và danh mục thiết bị dạy nghề tối
thiểu cho các nghề đào tạo.
6. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp
- Phát triển mạng lưới trung tâm dịch vụ đào tạo và cung ứng nhân lực ở Vùng để gắn kết
giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp.
- Huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình, giáo trình
ngắn hạn của các nghề ở trình độ sơ cấp nghề.
- Các doanh nghiệp thành lập cơ sở dạy nghề hoặc tổ chức dạy nghề tại doanh nghiệp đáp
ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhu
cầu việc làm (số lượng, chất lượng, nghề, trình độ đào tạo...) và chế độ đối với người lao động cho
các cơ sở dạy nghề.
- Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của doanh
nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có nhu cầu lao động qua đào tạo trình độ sơ cấp nghề và
dạy nghề dưới 3 tháng.
- Mở rộng hình thức dạy nghề theo hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với
doanh nghiệp đảm bảo cho người học nghề sau khi kết thúc khóa học sẽ có việc làm ngay.
7. Tăng cường mối liên hệ giữa các địa phương trong Vùng
- Hình thành trung tâm thông tin thị trường lao động của Vùng để tổ chức thu thập thông
tin chi tiết nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong Vùng đến từng nhóm nghề làm cơ sở
để xác định kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của mỗi cơ sở dạy nghề trong Vùng.
- Tăng cường liên kết, phối hợp giữa các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh lân
cận để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở dạy nghề phối hợp với các trung tâm giới thiệu việc làm trên
địa bàn để đào tạo nghề cho lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp trong Vùng.
8. Hợp tác quốc tế về dạy nghề
- Mở rộng trao đổi và học tập kinh nghiệm của các nước phát triển về dạy nghề; khuyến
khích các trường trong Vùng hợp tác liên kết đào tạo với các trường mạnh trên thế giới.
- Thu hút các nguồn vốn ODA để đầu tư phát triển dạy nghề trong Vùng; tạo điều kiện
thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài thành lập trường nghề chất lượng cao tại các địa phương
trong Vùng .
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THỰC TRẠNG, NHU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHO VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
PGS. TS. BÙI THỊ TÁM

Khoa Du lịch - Đại học Huế
I. Tăng trưởng, cạnh tranh và sự cần thiết về đào tạo nguồn nhân lực du lịch
Cùng với những thành tựu của quá trình đổi mới, với sự quan tâm chú trọng phát triển du
lịch của Đảng và Nhà nước ta, với những lợi thế về nguồn tài nguyên du lịch, ngành du lịch nước
ta đã có những bước phát triển đáng kể cả về tốc độ phát triển lẫn các yếu tố chất lượng, tạo nền
tảng cho du lịch Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới.
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã chỉ rõ
mục tiêu “đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tính chuyên nghiệp,
có hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng,
có thương hiệu, có sức cạnh tranh cao, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, cạnh tranh được với các
nước trong khu vực và thế giới. Phấn đấu đến năm 2030 đưa Việt Nam thành quốc gia có ngành du
lịch phát triển”. Dự kiến đến năm 2015 đón được từ 7 - 7,5 triệu lượt khách quốc tế và từ 35 - 37
triệu lượt khách nội địa, và năm 2020 là 10 - 10,5 triêu lượt khách quốc tế, 47 - 48 triệu lượt khách
nội địa. Thu nhập từ du lịch đạt từ 10 - 11 tỷ USD, tăng khoảng 13,8% / năm; 18 - 19 tỷ USD vào
năm 2020 với tốc độ tăng 12% / năm.
Theo các báo cáo Chỉ số cạnh tranh ngành du lịch và lữ hành của World Economic Forum
cho thấy, chỉ số cạnh tranh chung của du lịch Việt Nam đang được cải thiện khá nhanh chóng: từ
vị thứ 96 (năm 2008), lên thứ 89 (năm 2009) lên thứ 80 (năm 2011). Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu lẽ ra
được coi là lợi thế của du lịch Việt Nam thì lại không được đánh giá cao. Cụ thể, trong 14 nhóm với
75 chỉ tiêu, ngoài các chỉ tiêu được đánh giá là có lợi thế cạnh tranh rõ ràng (Bảng 1), nhiều nhóm
chỉ tiêu quan trọng nhưng lợi thế cạnh tranh lại thấp, như: các chỉ tiêu về vận tải đường bộ (77 /
139), hạ tầng du lịch (110 / 139), thái độ của người dân với du khách (97 / 139)...
Đặc biệt, trong nhóm 10 chỉ số đánh giá khả năng cạnh tranh nguồn lực thì chỉ có chỉ số về
thuê mướn và sa thải nhân công được đánh giá là có lợi thế, trong khi đó tính có sẵn của dịch vụ
đào tạo và nghiên cứu xếp 104 / 139. Tính bền vững môi trường của phát triển du lịch và lữ hành
xếp thứ 63 / 139.
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Bảng 1: Trích lược các chỉ tiêu có lợi thế cạnh tranh rõ ràng của du lịch Việt Nam*
Chỉ tiêu

Rank/
139

Chính sách và thể chế

Chỉ tiêu

Rank/
139

Cạnh tranh giá trong T&T

1. Thủ tục visa

7

1. Vé, thuế và lệ phí sân bay

25

2. Tác động của luật đến đầu tư FDI

29

2. Sức mua tương đương

4

3. ATS commitments

46

3. Mức giá nhiên liệu

37

Vận tải hàng không

Tài nguyên thiên nhiên

1. Số chỗ - km có thể cung cấp (nội địa)

22

2. Số chỗ - km có thể cung cấp (quốc tế)

43

3. Số hãng hàng không hoạt động

42

Hạ tầng ICT
1. Số thuê bao di động

47

2. Mức độ sử dụng internet thương mại

43

1. Tổng số loài biết được
2. Số di sản thiên nhiên thế
giới (Tài nguyên thiên nhiên)

22
24

Tài nguyên văn hóa
1. Số di sản văn hóa thế giới
(Tài nguyên văn hóa)

25

2. Xuất khẩu công nghiệp
sáng tạo (Creative industries
exports)

28

34

Một số chỉ tiêu khác
1. Độ tin cậy của dịch vụ chính sách
(policy services)

41

3. Thuê mướn và sa thải lao
động

2. Mức thải cacbon dioxide

41

…..

Nguồn: Tourism and Travel competitiveness report, World Economics Forum 2011.
Ghi chú: * Chỉ trích dẫn các chỉ tiêu mà theo WEF được coi là có lợi thế.
Có thể thấy mặc dù các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa được đánh giá khá cao,
nhưng nếu thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp - điều kiện quan trọng để
cải thiện chất lượng dịch vụ, nếu người dân không thân thiện với du khách, cơ sở hạ tầng du lịch
chậm cải thiện thì việc thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam thành điểm đến có đẳng
cấp khu vực và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế là điều khó thực hiện.
Trong phạm vi hẹp của tham luận này khó có thể có những đánh giá cụ thể theo các chỉ
tiêu lượng hóa về chất lượng nguồn nhân lực du lịch (như sức khỏe, trình độ văn hóa, năng lực
thực hiện công việc... ), cũng như phân tích một cách có hệ thống các thành tựu và những vấn
đề trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Với mục đích làm rõ những khoảng trống trong đáp
ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng mục tiêu phát triển của ngành, chúng tôi
chỉ tập trung trao đổi một số vấn đề cơ bản đang làm nới rộng khoảng cách cung cầu về đào tạo
nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là ở các tỉnh vùng duyên hải miền Trung. Từ đó, đề xuất một số
giải pháp và khuyến cáo chính sách nhằm tăng cường liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực du
lịch đáp ứng nhu cầu phát triển cao của du lịch vùng duyên hải miền Trung.
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II. Thực trạng nguồn nhân lực du lịch - một vài con số đáng suy ngẫm
Cùng với sự phát triển nhanh của ngành du lịch trong suốt thập niên vừa qua thì nguồn
nhân lực du lịch ở nước ta cũng tăng lên một cách nhanh chóng cả về số lượng lẫn chất lượng để
đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của ngành. Nếu năm 2001 chỉ có khoảng 109 ngàn lao
động du lịch trực tiếp và 221 ngàn lao động gián tiếp, thì đến năm 2008 con số này tương ứng
là 425 và 1.075 ngàn. Trong đó, miền Nam chiếm khoảng 46%; miền Trung - Tây Nguyên chiếm
19%; và miền Bắc chiếm 35%. Dự báo đến năm 2015 sẽ có 620 ngàn lao động trực tiếp, 1.600
ngàn lao động gián tiếp, và đến năm 2020 sẽ là 870 và 2.200 ngàn (Viện Nghiên cứu phát triển
du lịch, 2011).
Về chất lượng nguồn nhân lực đánh giá theo trình độ được đào tạo cho thấy, tỉ lệ lao động
có chuyên môn về du lịch đang từng bước được cải thiện nhanh chóng, chiếm khoảng 42,5%
lực lượng lao động, trong đó trình độ sơ cấp, trung cấp 47,3%, cao đẳng 19,8%, đào tạo ngắn
hạn về du lịch là 45,3, trình độ đại học và sau đại học chỉ chiếm 7,4% số lao động có chuyên môn
du lịch và chỉ chiếm 3,11% trong tổng số lao động. Cũng theo thống kê thì hiện có khoảng 60%
lực lượng lao động của ngành biết và sử dụng các ngoại ngữ khác nhau, trong đó 42% là biết sử
dụng tiếng Anh, tiếp theo là tiếng Trung (5%), Pháp (4%) và tiếng khác (9%).
Điều tra của Chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam cũng cho thấy, chất
lượng nguồn nhân lực nói chung còn hạn chế theo nhiều phương diện. Ở các công ty liên doanh
đầu tư nước ngoài thì lao động thường được đào tạo bài bản, đa số có kỹ năng nghề nghiệp đáp
ứng chuẩn mực quốc tế và có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. Ở các doanh nghiệp
nhà nước đội ngũ lao động đang được đào tạo và đào tạo lại nhưng chưa đồng đều. Ở một số
địa phương vẫn có đến 80% lao động chưa được đào tạo về du lịch, trình độ ngoại ngữ vẫn rất
hạn chế (VNAT, 2007: tr.30). Nhiều vị trí công việc thiếu trầm trọng chuyên gia và quản lý chuyên
nghiệp như cán bộ quản lý nhà nước về du lịch, quản lý kinh doanh, quản trị chiến lược, nghiên
cứu phát triển, nhân viên có kỹ năng tay nghề cao...
Thực trạng này càng phổ biến ở các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ hay hộ gia đình. Trên
thực tế tỉ lệ các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ lại chiếm tỉ lệ khá lớn gần 90%, (ở một số nước
tiên tiến tỉ lệ này là khoảng từ 75 - 80%), thì chất lượng dịch vụ du lịch và hình ảnh của điểm đến
du lịch phụ thuộc rất lớn vào hoạt động của loại hình doanh nghiệp này. Do vậy, bên cạnh việc
quan tâm đúng mức đến đào tạo nguồn nhân lực du lịch, thì các vấn đề về chuẩn mực và qui
định trong hoạt động quản lý và kinh doanh du lịch đối với loại hình doanh nghiệp này có vai trò
quan trọng.
Tuy nhiên, để thấy rõ hơn vấn đề cốt lõi trong việc đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao
ngành du lịch, thì những con số trên cũng chỉ mới cho thấy một phần của “tảng băng nổi”, nhưng
chưa cho thấy điều quan trọng hơn đó là mức độ phù hợp giữa nghề được đào tạo và công việc
mà họ đảm trách, và từ đó là mức đảm bảo chất lượng công việc. Ví dụ, số liệu điều tra đối với lao
động du lịch Thừa Thiên Huế tháng 3.20071 cho thấy thực trạng đáng chú ý là số lao động đang
1. Đ.C.Thiện. Luận văn thạc sỹ, Trường Đại Học Kinh tế Huế, 2007
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công tác chuyên môn quản lý kinh tế trong ngành du lịch Thừa Thiên Huế có đến 81,6% không
qua đào tạo về nghiệp vụ du lịch, 56,1% số này không qua đào tạo về ngoại ngữ; chỉ có 1% số
lao động này có trình độ đại học về du lịch, 7% có trình độ trung cấp du lịch. Theo các nhà quản
lý du lịch ở các tỉnh vùng duyên hải miền Trung khác thì tình hình cũng không có gì khác biệt.
Do vậy, khi ngày càng có nhiều dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp trong khu vực đi vào
hoạt động thì tình trạng cạnh tranh về nguồn nhân lực có chất lượng càng trở nên căng thẳng.
Ví dụ, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, cho đến cuối 2010 có 55 dự án du lịch được
cấp phép đầu tư với tổng số vốn đầu tư khoảng 2.8 tỉ đô la Mỹ, và hy vọng có thêm 45 dự án
trong giai đoạn 2010 - 2012. Theo đó trong vòng 3 năm tới, các khu nghỉ dưỡng biển 4 - 5 sao ở
Đà Nẵng cần khoảng 8.000 nhân công. Thực tế là các địa phương đều có nguồn nhân công phổ
thông chưa qua đào tạo rất phong phú, nhưng việc tìm kiếm lao động được đào tạo bài bản,
đúng ngành nghề, có chất lượng, đặc biệt là cán bộ quản lý kinh doanh chuyên nghiệp là vấn đề
rất khó khăn. Có trường hợp toàn bộ cán bộ quản lý của một khu nghĩ dưỡng đến từ Đài Loan
(Indochina Treks, 2010).
Thực trạng này cũng đã được nhìn nhận bởi các nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm đến
du lịch Việt Nam. Ví dụ, theo “The Wall Street Journal” ngày 30.5.2007, với ý kiến từ các nhà đầu tư
đã chỉ ra rằng trong khi Việt Nam đang tập trung xây dựng hình ảnh “Điểm đến cao cấp” (a Luxury
Destination) thì việc thiếu lao động du lịch có tính chuyên nghiệp là điều rất đáng quan ngại.
Tương tự, với tiêu đề “Khu vực miền Trung và Tây Nguyên thiếu trầm trọng nguồn nhân lực du lịch
(nguyên bản “Central and Tay Nguyen regions suffer shortage of tourism staff”) báo điện tử “ETN
Travel Industry Deals” ngày 27.5.2007 chỉ ra sự cần thiết phải có thêm các cơ sở đào tạo nguồn
nhân lực du lịch chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của khu vực này. Thực tế
trên đặt ra yêu cầu bức thiết phải tăng cường đào tạo nhanh và đào tạo lại cán bộ làm công tác
du lịch có trình độ chuyên môn cao về du lịch.
Qua các nghiên cứu liên quan của tác giả cũng cho thấy, nguồn nhân lực du lịch tại khu vực
này đang bộc lộ một số điểm yếu cơ bản như sau:
- Cơ cấu lao động chưa hợp lý, thiếu lao động có chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao,
lao động quản trị, giám sát viên có chuyên môn sâu theo yêu cầu của từng bộ phận dịch vụ để
cung cấp cho các khu du lịch, các khách sạn cao cấp.
- Chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu của từng nghề, năng suất lao động đạt thấp;
ngoại ngữ còn thiếu và yếu.
- Kỹ năng, phong cách làm việc của người lao động chưa chuyên nghiệp; Thậm chí trong
nhiều trường hợp, họ đã được đào tạo và có đủ kiến thức để thực hiện tốt công việc nhưng họ
vẫn không làm đúng như mô tả và yêu cầu của công việc. Hay nói cách khác, văn hóa dịch vụ
còn nhiều yếu kém. Tỷ lệ khách phàn nàn về chất lượng dịch vụ và thái độ người cung cấp dịch
vụ còn khá cao.
Nhìn nhận rõ thực trạng trên, trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đã chỉ rõ mục
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tiêu xây dựng lực lượng lao động ngành du lịch đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng,
cân đối về cơ cấu ngành nghề, vùng miền, trình độ đào tạo để đảm bảo tính chuyên nghiệp, đủ
sức cạnh tranh và hội nhập khu vực, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu
cầu xã hội.
Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến 2015 cũng đã đặt ra những chỉ tiêu
cơ bản sau: 70 - 80% cán bộ quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương được đào
tạo chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc; 60 - 70% cán bộ quản lý và giám sát của doanh
nghiệp phải được đào tạo chuyên sâu du lịch; 60% lao động phục vụ được đào tạo nghiệp vụ
chuyên môn, ngoại ngữ và tin học; 80% cơ sở đào tạo du lịch đào tạo chương trình đáp ứng yêu
cầu thực tiễn; 80 - 90% giáo viên được đào tạo và chuẩn hóa; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được
trang bị nâng cấp đồng bộ, hiện đại. Đây thực sự là những tín hiệu đáng mừng trong tiến trình
phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam, tuy nhiên với 3 năm còn lại để thực hiện mục tiêu
trên thì rõ ràng cần phải có những chiến lược đầu tư và giải pháp mang tính đột phá mới có thể
thực hiện được, nếu không chỉ tiêu vẫn chỉ là những mong muốn chủ quan.
III. Thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch vùng duyên hải miền Trung
3.1 Tiếp cận từ phía cầu:
Với nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú và với các chính sách thúc đẩy phát triển du lịch
của các địa phương, du lịch vùng duyên hải miền Trung đang đạt được tốc độ tăng trưởng khá
nhanh, nhất là ở các trung tâm du lịch như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… theo đó, nguồn nhân
lực du lịch cũng có những bước tăng trưởng đột phá. Số liệu ở Bảng 2 cho thấy, trong giai đoạn
từ 2006 - 2010 số lượng lao động du lịch của nhiều địa phương tăng cao, thậm chí gấp đôi (như
trường hợp Đà Nẵng).
Bảng 2. Số lượng lao động du lịch của một số địa phương
vùng duyên hải miền Trung, 2006 - 2010
Địa phương

2006

2007

2008

2009

2010

% +/2010/2006

Quảng Bình

1,692

1,811

1,837

1,891

1,945

14.95

Quảng Trị
Thừa Thiên Huế
Đà Nẵng
Quảng Nam

1,350
5,000
4,536
4,321

1,500
5,300
6,154
5,000

1,690
6,830
6,872
5,641

1,800
7,150
8,531
6,000

1,868
8,256
9,764
7,243

38.37
65.12
115.26
67.62

Quảng Ngãi

2,600

3,400

4,200

5,000

5,873

125.88

19,499
247,500

23,165
317,600

27,070
365,400

30,372
372,340

34,949
423,787

79.23
71.23

Toàn Vùng
Cả nước

Nguồn: Tổng cục Du lịch và Sở VHTT & DL các tỉnh
Cùng với tăng trưởng chung của ngành, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cũng có những
có những thay đổi đáng kể. Số liệu thống kê ở khu vực này cho thấy, tốc độ tăng bình quân năm

83

Hội thảo Khoa học
về lực lượng lao động được đào tạo ở khu vực tăng cao hơn nhiều so với bình quân của cả nước.
Cụ thể, trong giai đoạn 2005 - 2010 tỉ lệ tăng bình quân số lao động được đào tạo trình độ đại học
và sau đại học là 93,4% / năm, cao hơn 5 lần tốc độ bình quân của cả nước (16,4%), tỉ lệ lao động
được đào tạo trình độ trung cấp và sơ cấp tăng cao hơn nhiều - tương ứng là 76,3% và 85,2% /
năm (so với bình quân cả nước là 23,5% và 26,5% / năm - Bảng 3). So sánh với năng lực của các
cơ sở đào tạo hiện hành ở khu vực này càng cho thấy sự bất cập lớn hơn giữa cung và cầu về đào
tạo nguồn nhân lực du lịch của khu vực so với cả nước.
Bảng 3. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực du lịch theo các vùng
Báo cáo và dự báo
Các chỉ tiêu

% tăng
bình quân
2006 2010

% tăng
bình quân
2011 2015

Dự báo
đến
2020

2005

2010

2015

234.096

333.396

503.202

8,5

10,2

750.000

145.140

206.706

309.469

8,5

9,9

538.000

30.326

55.250

84.800

16,4

10,7

35.966

78.200

115.300

23,5

9,5

42.364
125.440

98.700
187.450

151.800
268.200

26,6
9,9

10,8
8,6

18.651

33.073

57.252

15.5

14.6

2.688

14.422

24.179

87.3

13.5

- Lao động có nhu cầu
đào tạo bổ sung

4.480

24.036

40.298

87.3

13.5

+ Cao đẳng, đại học
+ Trung cấp

593
1.747

3.365
8.412

6.045
12.090

93.4
76.3

15.9
8.7

+ Sơ cấp

2.285

12.018

20.176

85.2

13.6

Tổng lao động du lịch
trực tiếp cả nước
Trong đó, lao động
được đào tạo du lịch
Theo trình độ đào tạo
Đại học và sau đại học
Trung cấp và tương
đương
Sơ cấp
Dưới sơ cấp
Duyên hải miền Trung
- Tổng lao động du lịch
được đào tạo
- Số lao động tăng
thêm

98.000

Nguồn:
- Program on Human Resources Development in Tourism till 2015 and Vision 2020, VNAT.
- Dự thảo chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.
3.2 Tiếp cận từ phía cung:
Với cách tiếp cận giản đơn về sự xuất hiện của hoạt động du lịch thì có thể nói du lịch ra
đời từ rất sớm, khi mà nền sản xuất xã hội có bước phát triển nhất định làm phát sinh nhu cầu
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đi lại thông thương giữa các khu vực, các miền và các châu lục. Tuy nhiên, hoạt động đào tạo và
nghiên cứu du lịch với tư cách là một ngành khoa học độc lập lại hình thành tương đối muộn
màng và chỉ thực sự thu hút sự quan tâm các nhà khoa học, những nhà hoạch định chính sách và
người làm công tác thực tiễn từ giữa những năm 1970.
Cùng với ngữ cảnh chung đó, hoạt động đào tạo du lịch ở nước ta ra đời khá muộn (những
năm đầu 1970 đối với đào tạo nghề và đầu 1990 với đào tạo trình độ cao đẳng và đại học) và
đang đứng trước những vận hội mới, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là các khó
khăn trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ giảng dạy,
giáo trình chuyên môn và tài liệu tham khảo cần thiết… Do vậy, nếu không có cách thức tiếp cận
cấp tiến với những giải pháp tích cực mang tính đột phá, cũng như thiếu sự liên kết phối hợp
chặt chẽ giữa các bên trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch, thì khó có thể đáp ứng
kịp thời cả về số lượng lẫn chất lượng nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển ngày càng cao của
ngành du lịch.
Trong thời gian qua cùng với sự phát triển nhanh của ngành thì số lượng các cơ sở có
chuyên ngành đào tạo du lịch được phát triển khá nhanh với các phương thức và loại hình đào
tạo khá phong phú, đội ngũ giáo viên phát triển mạnh cả về số lượng lẫn trình độ chuyên môn.
Nội dung chương trình đào tạo ngày càng được đổi mới và bước đầu thực hiện được sự gắn kết
giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp du lịch. Từ chỗ cả nước chỉ có một trường (trường
Công nhân kỹ thuật khách sạn thành lập 1972, nay là Cao đẳng Du lịch Hà Nội), thì đến nay cả
nước đã có 284 cơ sở tham gia đào tạo du lịch, gồm 62 trường đại học có khoa Du lịch hoặc liên
quan, 80 trường cao đẳng (trong đó 8 trường cao đẳng nghề) và 117 trường trung cấp, và một số
công ty, trung tâm đào tạo nghề liên quan.
Ở các tỉnh duyên hải miền Trung, năm 2005 có 4 cơ sở đào tạo về du lịch, nhưng đến nay
đã có 15 đơn vị và trong đó có ít nhất 6 trường đại học có đào tạo trình độ đại học về du lịch với
các chuyên ngành cụ thể là Quản trị kinh doanh du lịch, Văn hóa du lịch, Địa lý du lịch và Du lịch
học... với khoảng 500 sinh viên tốt nghiệp hàng năm.
Đội ngũ cán bộ giảng dạy không ngừng tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng nhưng
vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo chung của ngành. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch năm
2005 thì cả nước có khoảng 700 cán bộ giảng dạy các chuyên ngành du lịch ở các cấp học, nhưng
chỉ có 26,5% giáo viên có trình độ đại học và trên đại học, 68% có trình độ đại học và trên đại học
của các chuyên ngành khác và chỉ 22% sử dụng thành thạo 1 ngoại ngữ. Thống kê của Chương
trình phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 2007 với 8 trường đại học có đào tạo du lịch
cũng cho thấy tình trạng thiếu đội ngũ giảng dạy có trình độ chuyên sâu về du lịch. Cụ thể, trong
tổng số 410 cán bộ giảng dạy thì chỉ có 63 giáo viên được đào tạo chuyên về du lịch (15,4%). Có
40,5% tổng số là giáo viên cơ hữu, trong đó 13,3% giáo viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ và chỉ có 2
phó giáo sư (VNAT, 2007).
Một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay trong đào tạo du lịch là nội dung chương trình
đào tạo. Mặc dù chương trình khung ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp về du lịch và 13 tiêu

85

Hội thảo Khoa học
chuẩn kỹ năng nghề đã được thống nhất áp dụng, nhưng tính liên thông giữa các cấp độ và trình
độ còn thấp nên chưa tạo điều kiện tốt nhất cho người học, gây lãng phí cho xã hội. Nhất là khi
đội ngũ lao động trong du lịch phải làm việc theo ca kíp, người lao động ít có cơ hội được học
tập, đào tạo nâng cao trình độ. Đối với đào tạo trình độ đại học, chương trình khung còn cứng
nhắc, khó đổi mới, chưa cân đối giữa lý thuyết và thực hành, thiếu các kiến thức chuyên môn du
lịch và chưa theo kịp nhu cầu hội nhập quốc tế. Đây cũng là một trong những vấn đề được quan
tâm nhiều nhất trong các hội nghị đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội (Thành phố Hồ
Chí Minh, 3.2008 và Hà Nội, 8.2010).
Về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo tuy đã được nâng cấp nhanh chóng để đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo, nhưng nhiều trường đào tạo bậc đại học và cao
đẳng thiếu các cơ sở thực hành nghề trong môi trường thực tế. Thiếu sự phối kết hợp thực sự có
hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp. Trên thực tế mối quan hệ này chỉ chủ yếu dừng lại
việc mời cán bộ của doanh nghiệp đến thỉnh giảng, nói chuyện chuyên đề, hoặc tiếp nhận sinh
viên thực tập, mà chưa tạo được mối quan hệ chặt chẽ thực sự giữa người cung cấp dịch vụ và
khách hàng.
Đối với các doanh nghiệp du lịch và các cơ quan hữu quan thì vai trò của họ có thể thể hiện
trên hai phương diện - vừa tham gia vào “quá trình sản xuất” (quá trình đào tạo) và vừa là “người
tiêu dùng” (sản phẩm dịch vụ đào tạo). Do vậy, sự tham gia chủ động, tích cực của các doanh
nghiệp trong quá trình đào tạo là rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao
chất lượng đào tạo. Tuy nhiên như đã nêu trên, do thiếu mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ sở đào
tạo và doanh nghiệp nên ngoài việc là người tuyển dụng lao động, các doanh nghiệp chỉ tham
gia vào quá trình đào tạo ở mức độ bị động và hạn chế như tiếp nhận sinh viên thực tập (thực tập
nghề nghiệp và thực tập cuối khoá) và báo cáo chuyên đề.
Mặt khác, nhận thức của nhiều doanh nghiệp về vai trò và đóng góp thực sự của lao động
có trình độ cử nhân đến chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp nói riêng và của điểm đến du lịch
nói chung chưa được ghi nhận đúng mức. Theo một điều tra gần đây của chúng tôi thì nhiều cán
bộ quản lý khách sạn cho rằng họ chỉ cần đến “lao động có trình độ trung cấp và nghề, còn đại
học thì tổng công ty mới cần...”. Dĩ nhiên, hơn ai hết doanh nghiệp quan tâm đến hiệu quả sử
dụng lao động của họ và hiệu quả công việc của cử nhân du lịch trong doanh nghiệp còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là bản thân người lao động. Tuy nhiên, với vai trò “kích cầu” đào
tạo cử nhân du lịch thì nhận thức này của người tuyển dụng có tác động trực tiếp đến chính sách
tuyển dụng và từ đó là hoạt động đào tạo các cán bộ quản lý du lịch.
Trên giác độ sử dụng hợp lý nguồn lao động được đào tạo, nhiều sinh viên tốt nghiệp lại
được tiếp nhận vào các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế khác nhau với các chức năng
như marketing, bán hàng, quan hệ công chúng... đặc biệt là trong các doanh nghiệp dịch vụ như
ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông... Số sinh viên tốt nghiệp thực tế nhận công tác tại
các doanh nghiệp du lịch chưa tới 30%. Đây cũng là một yếu tố quan trọng làm gia tăng sự thiếu
hụt về lực lượng lao động có trình độ đại học về du lịch trong các tổ chức và doanh nghiệp du
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lịch. Để trở thành chuyên gia hoặc cán bộ có chuyên môn sâu, cần một quá trình đào tạo và tự
đào tạo qua thực tiễn chứ không phải chỉ tốt nghiệp đại học (thậm chí sau đại học) là có thể trở
thành các chuyên gia.

IV. Một số định hướng và giải pháp nhằm tăng cường liên kết đào tạo nguồn nhân lực
du lịch ở vùng duyên hải miền Trung
Từ những vấn đề nêu trên cho thấy tồn tại khoảng cách khá lớn giữa khả năng và nhu cầu
về đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh trong
điều kiện cạnh tranh khu vực và quốc tế ngày càng gia tăng của ngành du lịch. Khoảng cách này
không đơn thuần là sự khác biệt về mặt số lượng mà quan trọng hơn là mức đảm bảo về chất
lượng. Để góp phần thu hẹp khoảng cách cung - cầu trong đào tạo cử nhân du lịch cần chú trọng
giải quyết các vấn đề sau:
- Xây dựng quy hoạch và dự báo nhu cầu cho từng địa phương, trên cơ sở đó để có lộ trình
xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho phù hợp với từng địa phương.
- Đối với các cơ sở đào tạo, cần đẩy nhanh tiến trình đổi mới nội dung chương trình và
phương pháp giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. Việc đổi mới chương trình đào tạo cần chú trọng
tìm hiểu nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động và ý kiến phản hồi của sinh viên, cũng như
tham khảo các chương trình quốc tế. Đảm bảo cân đối giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo tính
cập nhật, hiện đại, cũng như phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động và nhu cầu phát
triển cả về lượng và chất của ngành. Đảm bảo tính liên thông giữa các cấp độ đào tạo để tạo cơ
hội tốt nhất cho người học được học tập nâng cao trình độ.
- Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu du lịch của các cơ sở đào tạo bao gồm cả cơ sở
vật chất kỹ thuật và đội ngũ. Chú trọng liên kết, hợp tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong
đào tạo.
- Tăng cường liên kết hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo cử nhân du
lịch, đặc biệt thu hút sự tham gia một cách chủ động từ đầu của các doanh nghiệp du lịch dịch
vụ trong khâu xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo và thực tập nghề nghiệp cũng như chính
sách sử dụng đầu ra hợp lý và hiệu quả.
- Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp cũng như toàn xã hội đối với hoạt động đào tạo
nguồn nhân lực du lịch trong đó có đào tạo đại học và sau đại học về du lịch. Cần nhận rõ rằng
do tính đặc thù của dịch vụ du lịch và ảnh hưởng của từng cá nhân, từng doanh nghiệp và cộng
đồng đến sản phẩm du lịch và hình ảnh điểm đến, các doanh nghiệp cần xem đóng góp của họ
trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm đối với xã hội.
- Nhà nước cần sớm ban hành các chính sách liên quan tới việc tháo gỡ các vướng mắc,
các khó khăn của các cơ sở đào tạo, chính sách hỗ trợ đầu tư, qui định yêu cầu chức danh nghề
nghiệp, tăng cường trách nhiệm của các cơ sở đào tạo cũng như của doanh nghiệp đối với sản
phẩm đào tạo….
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu du lịch nhằm khai thác hiệu quả
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nhất các nguồn lực từ bên ngoài để nâng cao chất lượng đào tạo.
Thực tế hoạt động đào tạo cử nhân du lịch ở Đại học Huế trong hơn 15 năm qua cho thấy,
trong điều kiện đào tạo cử nhân du lịch tương đối mới mẻ ở Việt Nam, thì việc huy động một cách
tối ưu các nguồn lực hiện có để tiếp cận và khai thác các quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo
và nghiên cứu về du lịch là cách tiếp cận nhanh nhất và hiệu quả nhất để giải quyết những khó
khăn trước mắt và nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua liên kết hợp tác trong đào tạo với các
trường đại học và các tổ chức quốc tế, ở Đại Học Huế thực hiện các chương trình đào tạo cử nhân
du lịch bằng cả ba thứ tiếng Anh, Pháp và Việt:
- Dạy bằng tiếng Pháp: chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch (Tổ chức các đại học
pháp ngữ AUF từ 2002).
- Dạy bằng tiếng Anh: Quản trị Kinh doanh Du lịch (hợp tác với Khoa Du lịch - Khách sạn Đại Học Công nghệ Auckland, New Zealand, 1996), Đại Học Quản lý công nghiệp Lữ hành, 2003);
và chuyên ngành Quản lý Du lịch và Công nghệ giải trí (Đại Học Krems - Cộng Hoà Áo từ 2006).
- Tiếng Việt: Từ chuyên ngành ban đầu là Quản trị Kinh doanh Du lịch (từ 1996), cho đến nay
Khoa có 7 chuyên ngành đào tạo:
+ Kinh tế du lịch (từ 2008)
+ Quản trị lữ hành và Hướng dẫn du lịch
+ Marketing và truyền thông trong du lịch dịch vụ
+ Thương mại điện tử trong du lịch dịch vụ
+ Quản trị quan hệ công chúng
+ Tổ chức và quản lý sự kiện
+ Quản trị kinh doanh du lịch
Việc thực hiện đào tạo các chuyên ngành du lịch bằng các ngoại ngữ không chỉ tạo lựa
chọn tốt nhất cho người học tiếp cận với các kiến thức hiện đại mà còn giúp cho việc bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ giảng dạy, cập nhật chương trình đào tạo và gia tăng nguồn liệu.
V. Kết luận
Với tính chất tổng hợp và mối liên hệ ràng buộc đa ngành đa hoạt động của ngành du lịch
và từ đó thách thức lớn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, trách nhiệm và chất
lượng công việc của từng cá nhân, từng doanh nghiệp cần phải được đặt trong mối quan hệ với
xây dựng và quảng bá cho hình ảnh và thương hiệu của từng điểm đến. Do vậy, việc nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực du lịch cần phải được quan tâm đầu tư đúng mức cả từ phía doanh
nghiệp, nhà nước và của toàn xã hội.
Có thể nói đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt ở trình độ đại học và sau đại học các
chuyên ngành về du lịch hiện nay ở nước ta nói chung và khu vực miền Trung nói riêng vẫn đang
phải đương đầu với nhiều khó khăn và thách thức. Việc tăng cường hợp tác giữa nhà trường và
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doanh nghiệp cũng như sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước là yếu tố quan trọng quyết định đến
việc nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân du lịch, góp phần đưa nền du lịch ngày càng phát triển
tương xứng với tiềm năng và vị trí của ngành du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
của các tỉnh duyên hải miền Trung nói riêng cũng như của cả nước.
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ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC GIỮA CÁC
CƠ SỞ ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ VỚI CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG
NGHIỆP, KHU CÔNG NGHỆ CAO, DOANH NGHIỆP LỚN TRONG
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI, TỈNH QUẢNG NAM)
HUỲNH KHÁNH TOÀN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Trưởng Ban quản lý KKTM Chu Lai

I. GIỚI THIỆU
Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai tỉnh Quảng Nam được thành lập vào tháng 6.2003 theo chủ
trương của Bộ Chính trị và Chính phủ. Đến thời điểm tháng 3.2012, trên địa bàn KKTM Chu Lai có
tổng cộng 69 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 5,9 tỷ USD, trong đó có 48
dự án đang hoạt động, vốn thực hiện đầu tư 700 triệu USD. Một số dự án quy mô lớn như: Tổ hợp
Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai Trường Hải; Nhà máy kính nổi Chu Lai; Nhà máy sản
xuất soda Chu Lai; Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; Khu du lịch sinh thái Chu Lai...
Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng, KKTM Chu Lai đã góp phần thay đổi một vùng ven biển
rộng lớn của tỉnh Quảng Nam với nhiều nhà máy, khu du lịch, khu dân cư… Các dự án tại KKTM
Chu Lai đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Quảng Nam. Vai trò của KKTM Chu Lai
đã được khẳng định trong sự phát triển của tỉnh. Các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, kim
ngạch xuất khẩu và nộp ngân sách chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu của tỉnh, tốc độ
tăng trưởng bình quân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh. Tạo ra sản phẩm công nghiệp
chủ lực như ôtô, kính xây dựng, sản phẩm điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu… góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam. Tăng thu ngân sách cho tỉnh nhà, đóng vai trò chính
đưa Quảng Nam vào tỉnh có số thu cao, tự cân đối trên 50% tổng nhu cầu chi. Tham gia giải quyết
việc làm cho nhân dân vùng dự án và góp phần tạo sự ổn định chính trị xã hội.
II. CƠ CHẾ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
Một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên những kết quả bước đầu của KKTM Chu
Lai là cơ chế đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu các dự án đầu tư. Quảng Nam là một
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tỉnh có dân số đông với gần 1,6 triệu người nhưng tỷ lệ lao động qua đào tạo vẫn còn thấp, chất
lượng đào tạo chưa đảm bảo nên nguồn nhân lực có chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu của các
dự án đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Nam khẳng định quan
điểm xem con người là tài sản lớn nhất và bước đầu đã tổ chức được sự liên kết đào tạo giữa Nhà
nước - cơ sở đào tạo - doanh nghiệp thông qua các hình thức cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động thuộc diện giải tỏa đền bù thông qua
các cơ sở đào tạo của Nhà nước:
Ban Quản lý KKTM Chu Lai đặt hàng cơ sở đào tạo; cơ sở đào tạo tổ chức khảo sát nhu cầu,
làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để thỏa thuận việc ký kết hợp đồng tiếp nhận lao động
sau khi đã đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp; UBND cấp huyện chịu trách nhiệm giới thiệu
đối tượng được hưởng chính sách đào tạo. Thông qua cơ chế này, người lao động được hỗ trợ
một phần học phí; cơ sở đào tạo có học viên và đầu ra ổn định; doanh nghiệp có được nguồn lao
động đáp ứng yêu cầu, giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội cho người lao động thuộc diện
di dời giải tỏa. Điều này đã tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư khi đến đầu tư tại KKTM Chu Lai.
2. Nhà đầu tư đưa lao động đi đào tạo chuyên môn kỹ thuật ở nước ngoài hoặc đào tạo
chuyên môn tại các cơ sở chính có một phần hỗ trợ của Nhà nước:
Thực tế cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp đầu tư tại KKTM Chu Lai hiện nay đều có cơ
sở chính tại các địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... hay ở các
nước trong khu vực nay muốn mở rộng đầu tư.
Ngay từ khi quyết định đầu tư, với sự hỗ trợ kinh phí của Ban Quản lý KKTM Chu Lai, các
doanh nghiệp đều lập kế hoạch tuyển dụng lao động địa phương đưa đi huấn luyện chuyên
môn, nghiệp vụ tại các cơ sở chính (trường hợp Công ty Minh Dương sản xuất sản phẩm gỗ xuất
khẩu, Công ty Hữu Toàn sản xuất máy phát điện và máy nông ngư cơ, Công ty Vinh Gia sản xuất
hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu...) hoặc đưa đi đào tạo tại các cơ sở nước ngoài (trường hợp
Công ty ô tô Trường Hải đưa lao động đi đào tạo tại Hàn Quốc, Công ty CCI Việt Nam sản xuất linh
kiện điện tử xuất khẩu đưa lao động đi đào tạo tại Singapore, Công ty kính nổi Chu Lai đưa lao
động đi đào tạo tại Trung Quốc). Thời gian đào tạo cũng chính là thời gian xây dựng nhà xưởng, vì
vậy khi hoàn thành nhà xưởng thì số công nhân đưa đi đào tạo trở về làm cán bộ chủ chốt, huấn
luyện lại nghiệp vụ cho số lao động phổ thông theo phương thức “cầm tay, chỉ việc”.
3. Doanh nghiệp thành lập cơ sở đào tạo nghề ngay tại khu kinh tế để đào tạo lao
động cho chính doanh nghiệp và từng bước phục vụ cho xã hội:
Cơ chế này chỉ có thể thực hiện được đối với những doanh nghiệp quy mô lớn, có tiềm lực
và sử dụng nhiều lao động. Hiện nay trên địa bàn KKTM Chu Lai đang phát triển mô hình đào tạo
nghề tại chỗ khép kín “Trường trong doanh nghiệp”, trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải
là một ví dụ cụ thể. Thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Quảng Nam về mặt bằng, Công
ty cổ phần ô tô Trường Hải đã xây dựng trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải để đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực cho Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai Trường Hải với quy mô
đào tạo ở cả 3 cấp học nghề: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp trong năm 2012 và 2.400 học viên vào
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năm 2015. Với mô hình này, Trường Hải - Thaco đã chủ động được nguồn nhân lực có tay nghề
cao và chuyên sâu để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tiến
tới đào tạo theo nhu cầu xã hội.
4. Hỗ trợ đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên:
Trước thực trạng việc dạy nghề chưa sát với yêu cầu của nhà đầu tư, chất lượng dạy nghề
còn thấp nên phần lớn các doanh nghiệp khi tiếp nhận lao động, nhất là lao động phổ thông,
mặc dù đã được học nghề nhưng họ phải tiến hành đào tạo lại thì mới sử dụng được. Chính vì
vậy, tỉnh Quảng Nam đã ban hành chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo lại lao động nhằm
đảm bảo nguồn lao động ổn định cho doanh nghiệp.
5. Liên kết với các trường:
Để có được nguồn nhân lực có tay nghề và ổn định, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn KKTM
Chu Lai đã liên kết với các cơ sở đào tạo, tìm nguồn lao động ngay tại các trường, mời gọi các sinh
viên ưu tú, có nguyện vọng và tâm huyết về làm việc với doanh nghiệp.
Với sự liên kết giữa Nhà nước - cơ sở đào tạo - doanh nghiệp như trên, các dự án đầu tư tại
KKTM Chu Lai đã có được nguồn nhân lực chất lượng và ổn định. Đến thời điểm hiện nay, các
doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho hơn 12.000 lao động, trong đó có gần 90% là người
có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Nam. Riêng Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp Chu Lai - Trường Hải đã
giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động cơ khí có tay nghề cao và kỹ năng làm việc tốt. Đây
là một trong những nguyên nhân thành công của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải tại KKTM Chu
Lai và cũng là một trong những tiêu chí được Tập đoàn Hyundai và KIA Hàn Quốc đánh giá cao
khi chọn Chu Lai để đầu tư.
Ngoài ra, từ 11.000 lao động trực tiếp này đã tạo ra hàng vạn việc làm gián tiếp khác thông
qua việc cung cấp các dịch vụ, thi công xây dựng các công trình. Thu nhập từ ngành công nghiệp,
dịch vụ cao gấp nhiều lần từ nông nghiệp; nhờ vậy mà đời sống nhân dân trong vùng dự án bị
giải tỏa cơ bản ổn định, góp phần tạo sự ổn định chính trị xã hội, từ đó tác động tích cực đến việc
thu hút đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn.
III. NHỮNG KHÓ KHĂN, BẤT CẬP
Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn KKTM Chu Lai nói riêng và tỉnh
Quảng Nam nói chung cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Cụ thể: công tác dự báo nhu
cầu đầu vào - đầu ra và thiết lập mối liên kết đào tạo giữa nhà trường - doanh nghiệp vẫn chưa
được thực hiện thông suốt, dẫn đến mất cân bằng giữa cung và cầu lao động.
Thực tế hiện nay cho thấy mỗi dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh... cần một số lượng lao động
nhất định với một cơ cấu về trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ khác nhau, song các cơ sở đào tạo
nghề vẫn chưa thay đổi được quan niệm từ đào tạo các ngành nghề dựa vào thế mạnh (cán bộ,
giáo viên, cơ sở vật chất kỹ thuật...) của mình sang đào tạo dựa trên các nhu cầu thực tế và những
dự báo nhu cầu cơ cấu lao động trong tương lai. Một số ngành nghề đào tạo ra với số lượng quá
lớn nhưng cơ hội tìm việc làm không cao, trái lại một số ngành có nhu cầu lớn như công nhân kỹ
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thuật, công nhân điện, cơ khí, công nhân sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ... thì khả năng
đào tạo rất hạn chế. Các cơ sở đào tạo vẫn chưa thay đổi phương thức và hình thức đào tạo, đó
là quá nặng về lý thuyết, kiến thức hàn lâm trong khi đó lại yếu về kỹ năng thực hành, kỹ năng
nghiệp vụ, kiến thức thực tế. Điều này dẫn đến hiện tượng người học sau khi ra trường nhưng
chưa thể làm được công việc (dù đúng chuyên ngành đào tạo) mà phải cần có một thời gian dài
để làm quen với công việc.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có 2 trường đại học, 8 trường cao đẳng và hơn 40 cơ sở
đào tạo khác (trong đó tại KKTM Chu Lai có 1 trường trung cấp nghề) nhưng phần lớn tập trung
vào các ngành lao động gián tiếp, các cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật còn ít. Ngoài ra, lại thiếu
các cơ sở thực hành, rèn luyện nghiệp vụ tại trường đúng tiêu chuẩn và cũng chưa có sự liên kết
chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, nghiên cứu
thực tế. Những nguyên nhân trên làm cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và KKTM Chu Lai còn nhiều bất cập, ảnh hưởng lớn đến công
tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút các dự án FDI và thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, hiện
đại hóa của tỉnh.
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ LIÊN KẾT GIỮA
NHÀ NƯỚC - CƠ SỞ ĐÀO TẠO - DOANH NGHIỆP
1. Xác định mô hình đào tạo nghề phù hợp:
Mô hình đào tạo phù hợp là mô hình đào tạo theo yêu cầu xã hội, yêu cầu của doanh
nghiệp.
Thực tế tại KKTM Chu Lai cho thấy mô hình đào tạo nghề khép kín liên kết giữa nhà trường
và doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Cốt lõi của mô hình này là đào tạo theo địa chỉ và đơn đặt
hàng của các doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp là nơi thực hành của học viên. Giáo viên giảng dạy
phần lớn là thợ bậc cao tại các doanh nghiệp và tuyển dụng từ các trường có uy tín. Bộ máy nhà
trường và khung chương trình đào tạo có sự tham gia của Nhà nước, các doanh nghiệp lớn trên
địa bàn tỉnh và khung đào tạo chung của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
2. Các hướng giải pháp để thực hiện mô hình đào tạo nghề liên kết giữa nhà trường,
nhà doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước:
- Hằng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho từng giai đoạn cụ thể, theo
đó công tác dự báo phải được chú trọng hàng đầu nhằm xác định quy mô và nhu cầu nguồn
nhân lực, tránh tình trạng đào tạo tràn lan, đào tạo nhiều nhưng không sử dụng hết, gây lãng
phí lớn về thời gian, kinh phí của gia đình và xã hội cho công tác này. Để làm được việc này, trước
mắt tại các cơ quan quản lý nhà nước mà cụ thể là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nên thành
lập cơ quan dự báo về nhu cầu lao động và cơ quan này chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành
có liên quan, các trường dạy nghề và các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư trên địa bàn xây
dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nghề cho từng giai đoạn cụ thể.
- Trong công tác đào tạo nghề, nên tận dụng năng lực thực hành của doanh nghiệp là
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chính, các trường đào tạo nghề chỉ tập trung đào tạo về lý thuyết, giải quyết bài toán này cần
phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp. Đối với đào tạo về lý
thuyết, các trường đào tạo nghề có thể mời các kỹ sư, các chuyên gia đang làm việc tại các doanh
nghiệp về dạy và thực hiện chuyển giao công nghệ, có như vậy thì sinh viên mới tiếp cận được
kiến thức rõ ràng và thực tế.
- Nhà nước cần có cơ chế chính sách trong công tác đào tạo và phát triển nghề ở các doanh
nghiệp, kể cả đội ngũ giáo viên có tay nghề cao thông qua hỗ trợ tiền lương, chi phí đầu tư xây
dựng cơ bản, miễn tiền thuê đất... Doanh nghiệp có thể thành lập các trường đào tạo nghề, giáo
viên do các cơ quan nhà nước giới thiệu và hằng năm ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi
phí cho các sinh viên đi học.
- Xây dựng chương trình tổng thể phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp theo
hướng: lập kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng quy trình tuyển dụng, cải
thiện điều kiện lao động và nâng cao chất lượng môi trường làm việc, hoàn thiện chế độ đãi ngộ,
đánh giá và khen thưởng người lao động, hoàn thiện hệ thống nội qui và tăng cường kỷ luật lao
động, bố trí và phân công lao động thích hợp tại các bộ phận doanh nghiệp…
- Quy hoạch lại mạng lưới đào tạo ở cấp vùng, miền và cấp quốc gia, đảm bảo quy luật phát
triển giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và tính thực tiễn của mỗi địa phương.

95

Hội thảo Khoa học

96

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
CHẤT LƯỢNG CAO ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG)
PGS.TS. TRẦN VĂN NAM
Giám đốc Đại học Đà Nẵng
I. GIỚI THIỆU
Nhiều nước trên thế giới đã đi qua thời kỳ phát triển dựa trên nền kinh tế công nghiệp và
bước vào giai đoạn phát triển dựa trên nền kinh tế tri thức. Trong nền kinh tế tri thức, nguồn nhân
lực chất lượng cao là đội ngũ có khả năng làm chủ và sáng tạo ra các tri thức mới đóng vai trò
quyết định và là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với thay đổi về mô hình kinh
tế - xã hội, giáo dục đại học cũng đã có những thay đổi cơ bản và toàn diện. Hầu hết các hệ thống
tiêu chuẩn đánh giá, xếp hạng các trường đại học đã chú ý nhiều hơn đến năng lực sáng tạo ra
các tri thức mới (số bằng phát minh, số bài báo, công trình nghiên cứu được công bố), năng lực
tạo ra các công nghệ, kỹ thuật mới (số bằng sáng chế, giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ) và tỉ lệ sinh
viên sau đại học (bậc thạc sĩ và tiến sĩ)…
Tại Việt Nam, Đảng và Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại
hóa đất nước với mục tiêu sẽ hoàn thành quá trình công nghiệp hóa chậm nhất vào năm 2020.
Để cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đảng bộ của tất cả
các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung đều đưa ra mục tiêu hoàn thành sự nghiệp
công nghiệp hóa vào năm 2020 bên cạnh việc phát triển bước đầu nền kinh tế tri thức. Để làm
được việc này, khâu then chốt là phải tạo ra được nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao.
Chúng ta không thể phát triển bền vững, không thể hoàn thành quá trình công nghiệp hóa, phát
triển kinh tế tri thức mà không có nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao tương ứng với
tham vọng và mục tiêu đặt ra.
Đứng trước nhu cầu ngày càng cao của xã hội, giáo dục Việt Nam và đặc biệt là giáo dục đại
học đã có những thay đổi nhằm mục tiêu cung cấp đủ nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng
nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hòa nhập sâu rộng, toàn diện với
thế giới. Chính vì vậy, việc tìm ra các giải pháp đúng và thực thi hiệu quả các giải pháp này để tạo
ra nguồn nhân lực chất lượng là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.
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Trong báo cáo tham luận này, tôi xin trình bày một số vấn đề liên quan đến công tác đào tạo
nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao tại các tỉnh duyên hải miền Trung; kinh nghiệm và
một số giải pháp đã triển khai tại Đại học Đà Nẵng; trên cơ sở đó đề xuất một số nhóm giải pháp
để lãnh đạo, các trường bạn tham khảo, cùng trao đổi, rút kinh nghiệm và hợp tác.
II. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
Những năm qua, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ở duyên hải
miền Trung đã có những bước phát triển đáng kể cả về chất lượng lẫn quy mô đào tạo. Hầu hết
các tỉnh, thành phố trong khu vực đều có trường đại học, cao đẳng và các trường đào tạo nghề.
Sự phân tầng về chất lượng đào tạo trong khu vực đang ngày càng rõ nét. Những trường đại học
lớn làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao ở bậc đại học và sau đại
học, đặc biệt 2 Đại học Vùng (là Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế) và trường Đại học Nha Trang.
Các trường đại học mới thành lập do điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên còn hạn
chế nên chủ yếu làm nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp cho số đông. Nếu tính từ Thừa Thiên Huế
đến Bình Thuận thì tổng số trường đại học và cao đẳng là 57 trường, xếp thứ ba sau Đồng bằng
sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. Số sinh viên cao đẳng, đại học chính quy trong Vùng khoảng
200.000, chiếm 12% tổng số sinh viên chính quy trong cả nước. Tỷ lệ giảng viên của vùng duyên
hải miền Trung chiếm khoảng 10% tổng số giảng viên trong cả nước. Ngành nghề đào tạo tại
các trường đại học ở khu vực duyên hải miền Trung rất đa dạng từ khoa học cơ bản, khoa học
tự nhiên, kỹ thuật công nghệ đến khoa học quản lý, kinh tế… Khả năng đào tạo của các trường
ở khu vực duyên hải miền Trung không những thỏa mãn nhu cầu nhân lực tại chỗ mà còn cung
ứng lực lượng lao động cho những khu vực đang phát triển công nghiệp mạnh mẽ ở các tỉnh
phía Nam.
III. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) được thành lập theo Nghị định số 32/CP ngày 4.4.1994 của Chính
phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên
nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Đây là một đại học Vùng trọng điểm quốc gia,
đa ngành, đa cấp và đóng vai trò trọng yếu trong đào tạo đội ngũ nhân lực và nghiên cứu khoa
học phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng
và cho cả nước nói chung.
Hiện nay ĐHĐN có 1.336 giảng viên (trên tổng số 1.974 cán bộ); mỗi năm tuyển mới khoảng
12.000 sinh viên hệ chính qui, hơn 10.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học; hiện đang đào tạo cho
17 chuyên ngành ở bậc tiến sĩ, 25 chuyên ngành bậc thạc sĩ, 75 chuyên ngành bậc đại học và 22
chuyên ngành bậc cao đẳng. Đội ngũ sinh viên tốt nghiệp từ ĐHĐN luôn được các đơn vị tiếp
nhận đánh giá rất cao về chất lượng.
Trong những năm qua, ĐHĐN đã chủ động mở thêm ngành và tăng qui mô đào tạo cho
một số ngành nghề quan trọng. Ở bậc đại học có nhiều ngành nghề như: cơ khí chế tạo máy, điện
kỹ thuật, điện tử - Viễn thông, Xây dựng công trình thủy, xây dựng cầu - đường, xây dựng dân
dụng và công nghiệp, cơ khí động lực, công nghệ thông tin, cơ - điện tử, công nghệ môi trường,
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kỹ thuật tàu thủy, kỹ thuật năng lượng và môi trường, quản lý môi trường, công nghệ hóa thực
phẩm, công nghệ hóa dầu và khí, công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học (tại trường Đại học
Bách khoa); cử nhân hóa dược, cử nhân khoa học môi trường, sư phạm sinh học, cử nhân Sinh
- môi trường (tại trường Đại học Sư phạm); quản trị Kinh doanh du lịch và dịch vụ, kinh doanh
thương mại, ngoại thương, kinh tế phát triển (tại trường Đại học Kinh tế). Ở bậc sau đại học (thạc
sĩ và tiến sĩ), ĐHĐN có các chuyên ngành như: kỹ thuật động cơ nhiệt, công nghệ chế tạo máy,
công nghệ và thiết bị nhiệt, công nghệ và thiết bị lạnh, công nghệ thực phẩm và đồ uống, công
nghệ sinh học thực phẩm, mạng và hệ thống điện, chỉnh trị sông và bờ biển, phát triển nguồn
nước, khoa học máy tính, tự động hóa, cơ học kỹ thuật, hóa hữu cơ, tưới tiêu cho cây trồng, xây
dựng công trình thủy, xây dựng dân dụng, xây dựng đường ô tô - đường thành phố, công nghệ
môi trường, sinh thái học và Kinh tế nông nghiệp. Mỗi năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp từ các
chuyên ngành này khoảng 6.000 kỹ sư / cử nhân, hàng chục tiến sĩ và hàng trăm thạc sĩ. Đây là
nguồn nhân lực quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Trung nói
riêng và của cả nước nói chung.
Đặc biệt, ĐHĐN đã tiên phong trong việc mở các chuyên ngành mới để đón trước nhu
cầu nguồn nhân lực. Ví dụ thứ nhất, cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã phối hợp với các trường
đại học của Cộng hòa Pháp (Đại học Toulon du Var, Đại học Paris 6, Viện Công nghệ Dầu và Khí
Paris) để mở chuyên ngành công nghệ lọc và hóa dầu và số sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành
này hiện nay đóng vai trò chủ lực tại Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), Tập đoàn
Dầu khí Việt Nam. Ví dụ thứ hai, ĐHĐN là nơi đầu tiên ở Việt Nam đào tạo thạc sĩ chuyên ngành
Logistics khi hợp tác với Đại học Liège của Vương quốc Bỉ (bằng thạc sĩ do Đại học Liège cấp) và
đội ngũ này đang phát huy hiệu quả kiến thức học được tại các công ty cảng biển, công ty kho
vận tại miền Trung và cả nước. Ngoài ra, ĐHĐN cũng đã mạnh dạn mở các chuyên ngành đào tạo
mới như công trình thủy, phát triển nguồn nước, sinh thái học,... đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn
nhân lực cho đất nước.
Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và sự thay đổi nhanh chóng của
nhu cầu thực tiễn đã tạo ra các nhu cầu mới đa dạng hơn về ngành nghề và yêu cầu về chất lượng
ngày càng cao hơn. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải tiếp tục mở rộng các ngành nghề và qui mô
đào tạo để có thể đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực.
Một số giải pháp tiêu biểu đã triển khai hiệu quả tại ĐHĐN để tạo ra nguồn nhân lực chất
lượng cao trong thời gian qua là:
1. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng tầm các chương trình đào tạo ngang với các tiêu
chuẩn quốc tế
Do sự toàn cầu hóa về kinh tế nên dẫn đến toàn cầu hóa về nguồn nhân lực và sinh viên tốt
nghiệp không chỉ làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước mà còn làm việc ở nước
ngoài, làm việc cho các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi đã triển khai nhiều
chương trình quốc tế như 3 chương trình PFIEV hợp tác với các đại học Pháp (tự động hóa, tin học
công nghiệp, công nghệ thông tin); 2 chương trình tiên tiến (hệ thống số và hệ thống nhúng hợp
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tác với các đại học của Mỹ); 1 chương trình với Đại học Nagaoka (kỹ thuật xây dựng); 10 chương
trình liên thông với các đại học Úc, Anh, Mỹ; hàng chục chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với
Anh, Pháp, Mỹ, Đài Loan… và hàng chục chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ theo mô hình đồng
hướng dẫn. Các chương trình này đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương
trình, bồi dưỡng giảng viên… và tạo ra sự lan tỏa lớn trong toàn Đại học.
2. Đào tạo đội ngũ giảng viên giỏi là khâu đột phá quan trọng để nâng cao chất lượng
đào tạo nguồn nhân lực
Để có thể đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao thì trước hết phải có đội ngũ thầy
cô giỏi và từ 10 năm nay, chúng tôi đã qui định rõ trong hợp đồng tuyển dụng giảng viên về việc
phải chuẩn bị ngoại ngữ để đi học sau đại học ở nước ngoài, tuyệt đối không cho giảng viên trẻ
học sau đại học trong nước. Hiện nay, chúng tôi đã có hơn 150 giảng viên tốt nghiệp thạc sĩ và
tiến sĩ ở nước ngoài và hiện có gần 200 cán bộ đang học tập, nghiên cứu ở nhiều nước trên thế
giới. Ngoài ra, mỗi năm chúng tôi cử hàng trăm lượt cán bộ đi tham dự hội nghị / hội thảo, tham
quan, nghiên cứu ở nước ngoài.
3. Không ngừng đổi mới, cải thiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu

Trung bình mỗi năm, ĐHĐN được đầu tư từ các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, dự
án hỗ trợ của Workbank, ADB và các tổ chức khác hàng chục tỉ đồng để cải tạo, xây mới hệ thống
phòng học, phòng thí nghiệm và các trung tâm nghiên cứu. Hiện nay, ĐHĐN đã có các trung tâm
nghiên cứu với trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế như phòng thí nghiệm AVL, PFIEV, cơ điện tử, môi
trường, công nghệ sinh học, cơ học…
4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo gắn với
nhu cầu xã hội
Chúng tôi xác định môi trường đại học phải là nơi truyền bá những tri thức hiện đại nhất
cho người học và sáng tạo ra các tri thức mới để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, hoạt
động nghiên cứu được quan tâm và trở thành hoạt động bắt buộc đối với mọi cán bộ giảng viên.
Kết quả nghiên cứu sẽ được áp dụng vào thực tế sản xuất và đồng thời được lồng ghép vào bài
giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy. Mỗi năm chúng tôi triển khai hàng trăm đề tài NCKH,
thực hiện nhiều hợp đồng sản xuất / chuyển giao với giá trị khoảng 20 tỉ đồng và công bố hơn
300 bài báo khoa học.
5. Tăng cường phân tầng trong công tác đào tạo
Để tạo ra các chương trình có chất lượng cao thì cần có đồng thời 4 yếu tố là người học giỏi
(nguồn tuyển sinh đầu vào phải có chất lượng cao), người dạy giỏi (đội ngũ cán bộ, giảng viên),
môi trường học tập (không khí học thuật, tinh thần sáng tạo, tính cạnh tranh, môi trường giao
lưu, cơ sở vật chất phục vụ…) và một qui trình đào tạo đúng đắn (khung chương trình, phương
pháp giảng dạy, đánh giá…). Trong điều kiện qui mô đào tạo quá lớn như hiện nay thì không
thể đảm bảo cả 4 yếu tố trên cho tất cả các chương trình đào tạo nên phải phân tầng để có
những chương trình tốt nhất dành cho những sinh viên và những thầy / cô giáo giỏi nhất. Một số
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chương trình quốc tế tại ĐHĐN là những ví dụ thành công cho mô hình phân tầng này.
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT
Dựa trên kinh nghiệm của ĐHĐN, chúng tôi đề xuất một số giải pháp với lãnh đạo các tỉnh,
thành phố và các trường đại học như sau:
1. Đẩy mạnh công tác thống kê, dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực
Để có một chiến lược phát triển nguồn nhân lực đúng đắn, điều quan trọng nhất là phải dự
báo đúng nhu cầu của xã hội. Công tác dự báo phải dựa trên các số liệu tin cậy, có phương pháp
phân tích, đánh giá số liệu tốt để từ đó đưa ra những dự báo chính xác nhằm định hướng phát
triển cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực. Trong dự báo, cần phải chỉ ra nhu cầu nguồn nhân
lực của từng ngành với số lượng cụ thể, yêu cầu bằng cấp, trình độ tương ứng để từ đó có một
kế hoạch đào tạo rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu. Ở Việt Nam, thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy
những dự báo trên báo chí nhưng nó thiên về cảm tính, không xác thực và chưa phản ảnh đúng
hiện thực. Chính vì công tác dự báo kém nên ở nước ta tình trạng thừa và thiếu nhân lực rất phổ
biến và gây lãng phí lớn.
2. Tổ chức đào tạo theo ngành nghề phù hợp
Do sự phát triển rất nhanh của kinh tế - xã hội tại các tỉnh duyên hải miền Trung nên khi đào
tạo nguồn nhân lực cần xác định ngành nghề hoặc nhóm ngành nghề cho đúng để tạo điều kiện
thuận lợi cho người học và người tuyển dụng. Cần có sự qui hoạch và phân công trong mạng lưới
các trường đại học tại miền Trung để công tác đào tạo hiệu quả hơn.
3. Tập trung mở ngay những ngành mới có nhu cầu cao
Hiện nay, một số ngành và lĩnh vực rất cần nhưng chưa có chuyên ngành đào tạo như: quản
lý tổng hợp vùng bờ, quản lý rủi ro, khai thác vật liệu hóa phẩm trong nước biển, công nghệ hóa
lý trong khai thác nước ngọt từ biển, công nghệ khai thác năng lượng biển (sóng biển, thủy triều,
thủy nhiệt)… Đây là những lĩnh vực rất cần cho một nền kinh tế biển hiện đại.
4. Xác định rõ tiêu chuẩn đào tạo
Ở Việt Nam hiện tại có rất nhiều các đơn vị tham gia đào tạo nguồn nhân lực với nhiều các
cấp độ khác nhau nhưng không theo một tiêu chuẩn nào cả. Điều này dẫn đến tình trạng “trắng
đen lẫn lộn” và bằng cấp không được công nhận, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế
ngày càng sâu rộng. Ví dụ, một máy trưởng hay thuyền trưởng thì không chỉ làm việc ở Việt Nam
mà môi trường hoạt động của họ mang tính quốc tế. Vì vậy, cần thống nhất về nội dung chương
trình, qui trình đào tạo và cách thức đánh giá chất lượng đào tạo. Việt Nam cần nhanh chóng
chọn lựa và triển khai đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế.
5. Cân đối tỉ lệ đào tạo theo bậc và ngành nghề
Các địa phương cần phối hợp với các trường đại học để xem xét, đánh giá cẩn thận chiến
lược phát triển và sự thay đổi nhu cầu nguồn nhân lực theo từng giai đoạn để điều chỉnh tỉ lệ sinh
viên đầu vào cho từng nhóm ngành và bậc học để đảm bảo hài hoà nguồn cung cho thị trường.
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6. Đa dạng hoá phương thức đào tạo
Theo mô hình đào tạo truyền thống thì nguồn cung ứng nhân lực chủ yếu đến từ các trường
đào tạo nghề hoặc các trường đại học và bao gồm các bậc học phổ biến như trung học nghề, cao
đẳng, cử nhân / kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên, do đặc thù của thị trường lao động thay đổi liên
tục nên việc đào tạo lại là rất cần thiết. Trong mô hình đào tạo mới, người lao động được đào tạo
những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn và liên quan thông qua các chương trình đào
tạo chính thức và sau khi đi làm nếu cần thêm kiến thức gì thì đi học bồi dưỡng bổ sung thông
qua các chương trình ngắn hạn.
7. Tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh
Do sự toàn cầu hoá về thị trường lao động và đặc biệt các tỉnh miền Trung đang muốn thu
hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nên trình độ tiếng Anh là rất cần cho người lao
động. Đa số các nhà tuyển dụng đều đánh giá sinh viên Việt Nam cần cù, sáng tạo và có kiến thức
cơ bản tốt nhưng có một hạn chế rất lớn về việc sử dụng tiếng Anh trong công việc bên cạnh
những kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế.
V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
Để nâng cao chất lượng đào tạo và đặc biệt là gắn liền công tác đào tạo với nhu cầu xã hội,
chúng tôi đề xuất:
1. Đối với chính quyền và các tổ chức xã hội
- Cải tiến công tác thu thập số liệu, thống kê, phân tích và đưa ra các dự báo chính xác về
nhu cầu nguồn nhân lực.
- Thiết lập các tổ chức chuyên trách về xác định nhu cầu nguồn nhân lực cần bổ sung.
- Dữ liệu thống kê phải có độ tin cậy cao và được phổ biến rộng rãi.
- Đưa ra những chính sách cụ thể cho cơ chế liên kết giữa các bậc đào tạo (giáo dục phổ
thông, đào tạo nghề nghiệp).
- Cần khuyến khích và động viên thích hợp cho các xu hướng nghiên cứu mới trong các
trường đại học.
- Cần xác lập các cơ chế để khuyến khích nhà trường và doanh nghiệp kết hợp với nhau
cùng đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.
2. Đối với các trường đại học, cao đẳng
- Các trường đại học nên tập trung đào tạo những kiến thức nền tảng và giáo dục cơ bản
(một xu hướng rất nguy hiểm là biến các trường đại học thành trường dạy nghề).
- Các trường đại học phải hỗ trợ cho các khoa xây dựng, phát triển và cập nhật liên tục các
chương trình đào tạo, giáo trình, phương tiện hỗ trợ bắt kịp xu thế phát triển chung của thế giới.
- Các khoa cần phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức và sau
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đại học bên cạnh các chương trình đại học hiện có.
- Các trường đào tạo thực hành cần được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ tối đa cho người
học những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để có thể đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển
dụng.
- Tăng cường liên kết giữa các trường và tạo ra sự liên thông giữa các bậc đào tạo.
3. Đối với các doanh nghiệp
- Các doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin cần thiết về nhu cầu của mình để các
trường xây dựng kế hoạch đào tạo.
- Các doanh nghiệp cần đầu tư và phối hợp với các trường đại học để đào tạo mới hoặc đào
tạo lại người lao động hiện có.
- Cần nhận thức rõ rằng các hoạt động của họ không thể vận hành được nếu không có
nguồn cung ứng nhân lực từ các trường đại học và họ phải có nghĩa vụ giúp cho các trường đào
tạo tốt hơn.
4. Các tổ chức nghề nghiệp
- Các tổ chức nghề nghiệp phải cung cấp những sự giúp đỡ lớn nhất có thể trong việc đào
tạo lại hoặc đào tạo chính qui cho các trường thông qua các khuyến cáo đúng đắn, kịp thời.
- Các tổ chức nghề nghiệp cần phải đóng vai trò quan trọng và đi tiên phong trong việc cấp
và kiểm soát các giấy chứng nhận nghề nghiệp.
- Các tổ chức nghề nghiệp cần tiếp tục có vai trò mạnh hơn trong việc phát triển các chương
trình đào tạo.
- Các tổ chức nghề nghiệp cần tập trung vào phát triển những chương trình đào tạo không
cấp bằng chính thức (hình thức cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận hành nghề).
VI. KẾT LUẬN
Trong báo cáo này, chúng tôi đã điểm qua những vấn đề được xem là cần thiết và cấp bách
nhất hiện nay trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam nói
chung và các tỉnh duyên hải miền Trung nói riêng. Trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm đã thực hiện
tại ĐHĐN, chúng tôi đã đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo
cho các trường đại học cũng như cho lãnh đạo chính quyền, doanh nghiệp tại khu vực.
Việc tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ
các đơn vị quản lý nhà nước, các trường đại học, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội - nghề
nghiệp khác.
Cùng với những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự quyết tâm của lãnh đạo
chính quyền địa phương các tỉnh duyên hải miền Trung, sự cố gắng của tất cả các trường đại
học – cao đẳng trong khu vực và đặc biệt là sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, chúng ta tin tưởng
sẽ đào tạo ra được một đội ngũ cán bộ dồi dào về số lượng, tốt về chất lượng để góp phần phát
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THỰC TRẠNG, NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC THỦY SẢN CHO VÙNG
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
PGS. TS. TRANG SĨ TRUNG
Trường Đại học Nha Trang

V

ùng duyên hải miền Trung là khu vực có nhiều tiềm năng và lợi thế trong việc
phát triển kinh tế biển nói chung và kinh tế thủy sản nói riêng. Tuy nhiên,
trong những năm qua, sự phát triển kinh tế thủy sản chưa đạt được kết quả
như mong đợi, còn nhiều hạn chế, trong đó hạn chế lớn nhất là chúng ta thiếu
hẳn một lực lượng lao động kỹ thuật được đào tạo cơ bản và bài bản. Điều
này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là các cơ sở đào tạo trong Vùng chưa có
các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể trong việc phối hợp, liên kết đào tạo phát triển nguồn
nhân lực, do đó cần phải nghiên cứu để cùng nhau tìm ra tiếng nói chung và xây dựng cho được
cơ chế liên kết nhằm phát huy sức mạnh của các cơ sở đào tạo ở trong khu vực. Tham luận “Thực
trạng, nhu cầu nhân lực và định hướng liên kết đào tạo nguồn nhân lực thủy sản cho vùng duyên hải
miền Trung” nhằm phân tích, đánh giá và đề xuất cơ chế và giải pháp trong liên kết đào tạo nguồn
nhân lực thủy sản cho khu vực.
1. Thực trạng về nguồn nhân lực thủy sản ở vùng duyên hải miền Trung
Các tỉnh duyên hải miền Trung kéo dài từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có vị trí rất thuận
lợi cho việc phát triển kinh tế biển trong đó kinh tế thủy sản đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên,
thời gian qua, những thành quả đạt được từ lĩnh vực thủy sản như khai thác, chế biến, nuôi trồng
thủy sản và quản lý nguồn lợi... chưa tương xứng với tiềm năng và lòng mong đợi của Chính phủ
và nhân dân các địa phương. Những bất cập trong quản lý quy hoạch, đầu tư phân tán, khép kín
“mạnh ai nấy làm” giữa các ngành và địa phương trong Vùng vẫn còn diễn ra. Để phát triển kinh
tế biển nói chung, kinh tế thủy sản nói riêng, điều đầu tiên chúng ta cần làm là xây dựng nguồn
nhân lực, cụ thể là nguồn nhân lực thủy sản. Nguồn nhân lực ngành thủy sản ở các địa phương
ven biển miền Trung hiện nay còn nhiều hạn chế; vừa yếu, vừa thiếu và phân tán; thiếu hụt trầm
trọng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực
cho ngành thủy sản chưa được quan tâm đầy đủ, nhiều tỉnh đã có quy hoạch phát triển nguồn
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nhân lực nhưng chưa có kế hoạch cụ thể, chưa được công khai, chưa được tuyên truyền phổ biến
đến mọi người dân để triển khai đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu. Các cơ sở đào
tạo trong khu vực có khả năng đáp ứng nhưng giữa cái “cầu” của các địa phương và cái “cung” của
các cơ sở đào tạo chưa gặp nhau.
Các lĩnh vực chính để phát triển kinh tế thủy sản là: khai thác, nuôi trồng, chế biến, đóng
tàu. Hiện nay kinh tế thủy sản đã được đầu tư phát triển nhưng chưa đồng bộ và còn nhiều bất
cập. Số lượng tàu khai thác thủy sản lớn, hiện đại còn ít; số lượng ngư dân có tay nghề, kỹ năng để
vận hành các tàu lớn chưa nhiều, chưa được đào tạo bài bản mà chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm.
Nhân lực qua đào tạo làm việc tại các cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản còn ít và chưa được
quan tâm phát triển. Thiếu nhân lực có chuyên môn sâu và kinh nghiệm để quy hoạch phát triển
ngành. Nói chung, nguồn nhân lực thủy sản còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đỏi hỏi của sự
phát triển kinh tế của các địa phương. Các cơ sở giáo dục đào tạo trong khu vực về thủy sản tuy
chưa nhiều nhưng lại chưa có chương trình kế hoạch hợp tác cụ thể trong việc đào tạo nguồn
nhân lực.
Tóm lại, đối với hiện tại và tương lai phát triển ngành thủy sản của các tỉnh duyên hải miền
Trung, việc đáp ứng yêu cầu về nhân lực được đào tạo về số lượng và chất lượng đòi hỏi phải có
sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách phát triển của các địa phương và đòi hỏi có sự
liên kết giữa các cơ sở giáo dục đào tạo trong khu vực.
2. Nhu cầu nguồn nhân lực thủy sản
Nghị quyết 09 - NQ/ TW ngày 9.2.2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác
định: đến năm 2020, kinh tế biển sẽ góp phần đưa nước ta thành một quốc gia hùng mạnh,
không chỉ với nguồn lợi kinh tế biển hằng năm chiếm từ 53 đến 55% tổng GDP của cả nước mà
còn bảo đảm vững chắc chủ quyền trên biển, sánh vai với các cường quốc biển trong khu vực và
trên thế giới. Về lĩnh vực thủy sản, Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 đã nêu rõ: “Mục tiêu là đến năm 2020, ngành thủy
sản cơ bản được công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng bền
vững, trở thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất
hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao và
hội nhập vững chắc vào kinh tế thế giới. Đồng thời từng bước nâng cao trình độ dân trí, đời sống
vật chất và tinh thần của ngư dân, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và quốc phòng, an ninh
vùng biển đảo của Tổ quốc. Kinh tế thủy sản đóng góp 30 - 35% GDP trong khối nông - lâm - ngư
nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đạt 8 - 9 tỷ USD, tạo việc làm cho 5 triệu lao động nghề cá”.
Để đạt được mục tiêu trên, ngành thủy sản Việt Nam cần xây dựng phát triển nguồn nhân
lực, tạo điều kiện để chuyển đổi từ nghề cá quy mô nhỏ sang hướng công nghiệp, hiện đại; nâng
cao chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh và phát triển bền vững, phát triển công nghiệp khai
thác xa bờ, hiện đại hóa tàu cá và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào khai thác, gắn khai thác với
bảo vệ nguồn lợi. Phát triển cơ sở hạ tầng (cảng cá, khu neo đậu) để làm tốt hậu cần nghề cá.
Trong lĩnh vực nuôi trồng, cần tập trung vào phát triển một số sản phẩm chủ lực có thị trường tốt,
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khối lượng lớn, có sức cạnh tranh cao. Tập trung quản lý tốt giống, thức ăn, chế phẩm sử dụng
quá trình nuôi theo quy trình và theo chuỗi sản phẩm. Tăng cường hơn nữa mối liên kết giữa
người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Xây dựng các thương hiệu sản phẩm chế biến
của Việt Nam.
Đối với các tỉnh duyên hải miền Trung, một khu vực có lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế
biển, để đạt được mục tiêu như Đảng và Chính phủ đã đề ra thì việc đầu tiên cần phải xây dựng
phát triển nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực thủy sản vừa đủ về số lượng và đảm bảo
chất lượng. Cần có nguồn nhân lực đồng bộ từ quản lý kinh tế đến kỹ thuật, công nghệ: kinh tế
thủy sản, quản lý nguồn lợi, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Theo ước tính của chúng
tôi, để đáp ứng được nhu cầu phát triển ngành khai thác thủy sản, đối với nghề thuyền trưởng,
máy trưởng tàu cá, thì nhu cầu học nghề của người lao động ở Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên,
Bình Thuận lên đến trên 20.000 người. Trường Đại học Nha Trang (tiền thân là trường Đại học
Thủy sản) là nơi đào tạo quan trọng, cung cấp phần lớn nguồn nhân lực qua đào tạo cho các địa
phương. Hiện nay trường có trên 20.000 sinh viên và gần 500 giảng viên (> 60% có trình độ sau
đại học). Trường đã và đang đào tạo nhiều chuyên ngành về thủy sản như công nghệ khai thác
thủy sản, an toàn hàng hải, quản lý nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, chế biến, đóng tàu và kinh tế
thủy sản. Trường là cơ sở nghiên cứu có uy tín về lĩnh vực thủy sản, đặc biệt về nuôi trồng, chế
biến và kinh tế thủy sản. Ngoài ra, trường Đại học Nông Lâm Huế cũng có đào tạo về lĩnh vực
nuôi trồng thủy sản.
3. Định hướng liên kết
Để phát triển được nguồn nhân lực thủy sản cho vùng duyên hải miền Trung, cần phải có
chiến lược và kế hoạch lâu dài về đào tạo nguồn nhân lực. Nghĩa là ngay từ bây giờ phải tiến hành
rà soát, dự báo dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực; tổ chức đào tạo những ngành có nhu cầu trên
cơ sở cân đối tỷ lệ đào tạo theo bậc và lĩnh vực; đa dạng hóa phương thức và quy mô đào tạo. Mặt
khác, cần đổi mới chính sách liên kết, hợp tác Vùng, địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân
lực thủy sản; cần có sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo trong Vùng với sự tham gia của chính quyền
các địa phương và các đơn vị sử dụng lao động.
1. Liên kết giữa các cơ sở đào tạo và dạy nghề về lĩnh vực thủy sản:
Đào tạo cán bộ, trao đổi giáo viên, trao đổi sinh viên, liên kết xây dựng chương trình khung,
giáo trình, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (cơ sở thực nghiệm, thực tâp, phòng thí nghiệm…). Các
trường đại học, cao đẳng, dạy nghề cần mở rộng quy mô đào tạo gắn với nâng cao chất lượng
để đào tạo nguồn nhân lực thủy sản. Mở rộng hợp tác trong Vùng, liên vùng và hợp tác quốc tế
để đào tạo nguồn nhân lực thủy sản cho sự phát triển kinh tế của Vùng và các tỉnh trong Vùng.
Cần xác định đơn vị đào tạo có uy tín về lĩnh vực thủy sản để làm đơn vị đầu tàu, giữ vai trò nòng
cốt trong việc liên kết đào tạo nguồn nhân lực. Vai trò của người học trong việc phát triển nguồn
nhân lực thủy sản cần được quan tâm. Cần có các chương trình quảng bá về các chương trình
đào tạo, nhu cầu nhân lực, cơ hội việc làm trong lĩnh vực thủy sản tại các địa phương trong Vùng
nhằm tạo điều kiện cho người học có sự lựa chọn và tham gia vào quá trình phát triển nguồn
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nhân lực thủy sản cho địa phương.
2. Chính quyền địa phương:
Cần có chính sách cụ thể trong phát triển nguồn nhân lực thủy sản cho địa phương, triển
khai theo kế hoạch cụ thể (bao gồm nguồn lực con người, tài chính, cơ sở vật chất hỗ trợ đào tạo,
cơ chế chính sách sử dụng nhân lực sau khi được đào tạo, chế độ lương, thưởng, thu hút nhân tài
làm việc trong lĩnh vực thủy sản, giới thiệu các chính sách, cơ chế cho người học biết). Ngoài ra,
vai trò điều tiết của Trung ương và chính quyền các địa phương trong việc phát triển và sử dụng
nguồn nhân lực thủy sản là rất quan trọng. Bên cạnh đó, các đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao
động thủy sản cũng sẽ tham gia vào quá trình đào tạo như góp ý chương trình đào tạo, cung cấp
chỗ thực tập cho sinh viên và tham gia vào quá trình đánh giá chất lượng đào tạo.
3. Trường Đại học Nha Trang
Trường có quan hệ hợp tác với nhiều đại học / viện nghiên cứu nghề cá ở các nước phát
triển vì vậy có thể là cầu nối quan trọng về hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực cho
ngành thủy sản khu vực và chúng tôi sẵn sàng cùng các cơ sở giáo dục khác cũng như các địa
phương tham gia các dự án đào tạo, nghiên cứu quốc tế về thủy sản mà theo chúng tôi được biết
miền Trung là một trong những trọng tâm chú ý của bạn bè quốc tế.
Tóm lại, liên kết để đào tạo nguồn nhân lực thủy sản cho các tỉnh duyên hải miền Trung là
một giải pháp đúng đắn, là con đường nhanh và hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng
nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong lĩnh vực thủy sản. Việc liên kết sẽ
giúp cho các cơ sở giáo dục nâng cao năng lực đào tạo, tiết kiệm các nguồn lực, tăng quy mô đào
tạo, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, đáp ứng nhu cầu xã hội, đóng góp chung vào sự phát
triển nguồn nhân lực cho các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, để quá trình liên kết
đào tạo thành công như mong đợi thì không thể thiếu sự tham gia tích cực của chính quyền các
địa phương trong Vùng và sự điều tiết của Trung ương trong việc thực hiện chiến lược xây dựng
nguồn nhân lực để phát triển kinh tế thủy sản.
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THỰC TRẠNG, NHU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CHO VÙNG DUYÊN HẢI
MIỀN TRUNG
GS. CAO NGỌC THÀNH
Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế
Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

I. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ
1. Thực trạng nguồn nhân lực y tế
Nhân lực y tế là nguồn lực thiết yếu để xây dựng, củng cố hệ thống y tế và nâng cao chất
lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Hiện nay, nhân lực y tế các nước trên thế giới phải đối mặt với
nhiều thách thức từ gánh nặng bệnh tật đến giá cả dịch vụ, nhu cầu chăm sóc sức khỏe; sự phát
triển hệ thống y tế tư nhân và việc lựa chọn cơ sở điều trị. Sự thiếu hụt nhân lực y tế thể hiện ở số
lượng cán bộ y tế không đủ so với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sự thiếu cân bằng trong đào tạo các
chuyên ngành, phân bố không phù hợp với nhu cầu của từng địa phương và bị hao hụt nhân lực
vì chết, về hưu, thay đổi nghề nghiệp hay dịch chuyển nơi làm việc.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO - 2006), một đất nước bị thiếu nhân viên y tế khi cứ trung
bình 100.000 dân của nước đó có ít hơn 2,3 bác sỹ, y tá và nữ hộ sinh. Trên thế giới hiện có 57
quốc gia rơi vào tình trạng này và thế giới đang bị thiếu khoảng 4,3 triệu nhân viên y tế, trong đó
nặng nề nhất là Châu Phi thiếu khoảng 1 triệu nhân viên y tế. Nhiều yếu tố đã tác động đến cuộc
khủng hoảng nhân lực y tế, trong đó bao gồm cả sự chênh lệch trong phát triển kinh tế giữa các
quốc gia và sự bùng phát các đại dịch cũ và mới. Việc dịch chuyển vùng sinh sống của các cán bộ
y tế đang gia tăng do sự chênh lệch trong điều kiện làm việc, tiền lương và cơ hội nghề nghiệp.
Việt Nam tuy không nằm trong số 57 nước trên thế giới thiếu trầm trọng nhân lực y tế nhưng
cũng đang phải đương đầu với những vấn đề về nguồn nhân lực, đặc biệt là sự thiếu hụt nguồn
nhân lực y tế cũng như mất cân đối giữa các chuyên ngành và phân bố giữa các vùng miền. Theo
số liệu của Bộ Y tế (2012) trong Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012 - 2020,
mặc dù số lượng cán bộ y tế đều tăng qua các năm nhưng số lượng và cơ cấu nhân lực ở mỗi
tuyến có khác nhau. Hiện nay, tuyến Trung ương có số bác sỹ nhiều gấp 47,8 lần số y sỹ; tỷ lệ này
giảm dần ở tuyến tỉnh, huyện (2,8 lần) và xã (0,3 lần).
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Hiện nay nước ta có trung bình 6,6 bác sỹ / 10.000 dân; 7,8 điều dưỡng / 10.000 dân. Nếu
muốn có 10 bác sỹ / 10.000 dân như ở các nước trong khu vực thì cần phải bổ sung 34.000 bác sỹ.
Hằng năm có trên 10.000 cán bộ y tế nghỉ hưu và dân số tăng thêm gần 1 triệu người nên cần phải
đào tạo nhiều cán bộ y tế, đặc biệt là bác sỹ hơn số lượng hiện nay mới hy vọng đạt được mục tiêu
đặt ra. Như vậy ít nhất cũng từ 8 - 10 năm, nghĩa là đến năm 2020 mới giải quyết phần cơ bản của
nhu cầu về nhân lực y tế.
Riêng đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, điều tra dân số toàn quốc năm
2009 cho thấy dân số các tỉnh, trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, là trên 18,8 triệu người; chiếm
tỷ lệ 21,9% so với toàn quốc. Tuy vậy cán bộ y tế trong Vùng chỉ chiếm 17,93% so với tổng số, một
số tỉnh Bắc Trung Bộ lại có số bác sỹ / vạn dân thấp hơn trung bình toàn quốc, nhìn chung khu vực
này chưa có sự thu hút nhân lực y tế đủ với thực tế phân bố dân cư. Cán bộ y tế làm công tác điều
trị ở khu vực này chiếm tỷ lệ 78,26% trong tổng số cán bộ y tế, nhiều hơn gấp 5 lần so với lực lượng
làm công tác y tế dự phòng (15,87%). Với khí hậu khắc nghiệt, nóng ẩm, mưa nhiều đã tạo cơ hội
cho nhiều bệnh tật phát sinh nên đòi hỏi không những phải có số lượng cán bộ y tế đầy đủ mà còn
phải phù hợp cấu trúc nhân lực để bảo đảm thực hiện tốt công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân trong
Vùng.
2. Một số bất cập trong phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam
Việc phát triển nguồn nhân lực y tế tại Việt Nam nói chung vẫn còn nhiều bất cập. Về nguồn
nhân lực, thời gian qua, công tác đào tạo vẫn còn chưa thực sự gắn bó chặt chẽ với quy hoạch
cán bộ và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tại tuyến tỉnh và tuyến huyện đều thiếu cả về số
lượng và chất lượng, rất ít các bác sỹ có trình độ chuyên khoa và sau đại học về công tác tại tuyến
huyện. Một số chuyên khoa khó có nguồn nhân lực để tuyển dụng như tâm thần, lao, phong, y
học cơ sở. Thêm vào đó, việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đã phần nào
khiến các đơn vị hạn chế tuyển dụng do phải tăng chi.
Việc đào tạo nhân lực y tế vẫn còn nhiều khó khăn. Số lượng sinh viên y dược tốt nghiệp
hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống y tế. Chất lượng đào tạo tăng chưa tương
ứng với phát triển trình độ kỹ thuật và nhu cầu của cộng đồng. Khả năng hội nhập của các cơ sở
đào tạo với các nước trong khu vực còn hạn chế và có nguy cơ tụt hậu. Việc đào tạo chuyển giao
công nghệ y tế trong nước đang thiếu định hướng, chưa có kế hoạch. Quản lý đào tạo chưa thành
nề nếp, nhiều công đoạn bị bỏ trống do không phân định rõ vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo
với Bộ Y tế, UBND các tỉnh, các Bộ, ngành... Đào tạo nghề trong ngành y tế còn hạn chế. Đặc biệt
đáng lưu ý là giữa đào tạo và tuyển dụng còn chưa gắn liền nhau. Đầu tư từ ngân sách Nhà nước
cho các cơ sở đào tạo hiện rất hạn chế.
Chính sách tuyển dụng và đãi ngộ vẫn còn nhiều quy định bất cập như việc địa phương
không được chủ động trong việc xác định định mức biên chế. Vấn đề tiền lương và thu nhập còn
hạn chế và các chính sách đãi ngộ chưa đủ sức thu hút. Đặc biệt là các tỉnh miền núi, vùng sâu,
vùng xa, hải đảo, một số chuyên ngành kém hấp dẫn. Phụ cấp nghề thấp, lạc hậu, chưa thỏa
đáng, chưa tương xứng với lao động đặc thù của ngành.
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II. ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CHO VÙNG
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
1. Trường Đại học Y Dược Huế
Trường Đại học Y Dược Huế có chức năng nhiệm vụ cơ bản là đào tạo đại học và sau đại
học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc
tế, khám và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhà trường có một đội ngũ giảng viên có
trình độ sau đại học khá hùng hậu gồm: 8 giáo sư - tiến sĩ; 44 phó giáo sư - tiến sĩ; 67 tiến sĩ; 242
thạc sĩ; 65 bác sỹ chuyên khoa (BSCK)II; 47 BSCK I; trong đó có 6 nhà giáo ưu tú, 6 thầy thuốc ưu
tú và 133 giảng viên chính; đạt tiêu chuẩn của một trường đại học chất lượng.
Hiện nay trường đang đào tạo hệ chính quy 9 ngành và chuyên ngành, hệ liên thông 11
ngành và chuyên ngành. Quy mô đào tạo đại học ngày càng tăng, nhất là trong 5 năm gần đây:
năm học 2007 - 2008 là 4.513 sinh viên, năm học 2008 - 2009 là 5.311 sinh viên (tăng 17,6%), năm
học 2009 - 2010 là 6.201 sinh viên (tăng 16,7%), năm học 2010 - 2011 là 7.061 sinh viên (tăng
13,8%) và năm học 2011 - 2012 là 7.779 sinh viên (tăng 10,5%). Đào tạo sau đại học có qui mô
khoảng 2.000 học viên / năm với 83 chuyên ngành gồm: các ngành bác sĩ định hướng chuyên
khoa, CK I, CK II, bác sĩ nội trú bệnh viện, thạc sĩ và tiến sĩ. Địa bàn đào tạo ngoài các tỉnh thuộc
khu vực miền Trung - Tây Nguyên, còn đào tạo cho các tỉnh thành Nam Bộ và thành phố Hồ Chí
Minh.
Nhà trường còn đào tạo nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển, theo địa chỉ sử dụng cho các tỉnh
miền núi, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực vùng duyên hải miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình
Thuận) và các tỉnh Tây Nguyên còn thiếu cán bộ. Ngoài ra, nhà trường đang đào tạo sinh viên học
theo chế độ cử tuyển, đào tạo sinh viên ngành bác sỹ đa khoa hệ tập trung 4 năm thuộc Dự án hỗ
trợ y tế cho các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đào tạo nguồn nhân lực y tế cho nước bạn Lào…
2. Định hướng liên kết, phát triển đào tạo nguồn nhân lực y tế
Để giải quyết vấn đề nhân lực y tế đòi hỏi sự điều chỉnh ở cấp vĩ mô cũng như sự tích cực
hưởng ứng, tham gia của các cơ sở đào tạo, địa phương, và các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực, Bộ
Y tế đã đề ra một số các giải pháp bao gồm đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản
trị nhân lực y tế. Các giải pháp chính bao gồm nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động
của bộ máy quản lý và phát triển nhân lực y tế các cấp, tăng cường năng lực xây dựng quy hoạch,
kế hoạch phát triển và dự báo nhu cầu nhân lực y tế các tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
nguồn nhân lực y tế, tăng cường hiệu lực các hoạt động kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện
các chính sách về nhân lực y tế, tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ, phối kết hợp của các Bộ
/ ngành / UBND các tỉnh thành trong công tác xây dựng chính sách liên quan đến nhân lực y tế.
Trong đó, cần điều chỉnh, sửa đổi và ban hành bổ sung các chính sách tuyển dụng cán bộ, chế độ
phụ cấp ưu đãi sao cho đảm bảo đủ sức hấp dẫn để thu hút và giữ chân cán bộ yên tâm công tác
trong ngành y tế nói chung và những lĩnh vực ít lợi thế như: y tế dự phòng, một số chuyên khoa
đặc thù, y tế tuyến cơ sở, vùng khó khăn…
Về phía đào tạo, để giải quyết vấn đề nhân lực y tế, Bộ Y tế đã và đang triển khai các nhóm
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giải pháp như: tăng chỉ tiêu đào tạo cho các trường y dược, mở thêm các mã ngành, mở rộng các
hình thức liên kết giữa các cơ sở đào tạo y tế với địa phương. Tuy nhiên với việc tăng chỉ tiêu đào
tạo thì vấn đề được đặt ra là liệu chất lượng đào tạo có được bảo đảm vì đào tạo y bác sĩ là gắn
liền trực tiếp với tính mạng và sức khỏe của con người. Hơn nữa, hiện nay về cơ sở vật chất của
các trường và đội ngũ giảng viên cũng vẫn ở mức rất hạn chế. Cũng cần nhấn mạnh rằng đào tạo
y dược là một ngành đặc thù, đào tạo lý thuyết gắn liền với thực hành, mà đặc biệt quan trọng
hơn là thực hành trên con người, do đó không thể rút ngắn thời gian thực hành được, mà ít nhất
là phải mất 6 năm. Bên cạnh đó việc đào tạo chuyên môn phải song hành với việc giáo dục y đức
nhân cách cho sinh viên - những nhà giáo, cán bộ y tế, người thầy thuốc tương lai của xã hội, đất
nước. Chính vì vậy, việc tăng số lượng đào tạo đồng thời vẫn đảm bảo được chất lượng đào tạo
là rất khó khăn.
Trong bối cảnh đó, trường Đại học Y Dược Huế xác định rằng việc định hướng gắn kết đào
tạo với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là vấn đề tất yếu bởi nó tạo ra lợi ích kép đó là
nghiên cứu khoa học sẽ góp phần đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao và hoàn thiện chương
trình đào tạo cũng như nâng cao vị thế của nhà trường trong hợp tác quốc tế và ngược lại.
Một số định hướng và giải pháp chính của nhà trường trong giai đoạn sắp tới là:
- Hoàn thiện hệ thống mục tiêu đào tạo từng chuyên ngành đào tạo của trường, làm cơ sở
cho việc xây dựng hệ thống chương trình nghiên cứu khoa học theo các chuyên ngành. Mục tiêu
đào tạo cần được hoàn thiện trên cơ sở khảo sát về nhu cầu của thực tiễn và thông qua việc đánh
giá chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội trong tình hình hiện
nay. Đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy và góp phần phát triển những ngành khoa học
thuộc các lĩnh vực khác nhau.
- Tìm hiểu những yêu cầu mới phù hợp tình hình mới của đất nước để từ đó làm cơ sở cho
việc điều chỉnh, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo của nhà trường.
- Tìm hiểu nhu cầu đào tạo và sử dụng nhân lực y tế tại các vùng miền khác nhau, đặc biệt
tập trung ưu tiên cho khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Định kỳ tổ chức Hội nghị
nguồn nhân lực tại trường để nắm bắt nhu cầu và cập nhật về số lượng, chỉ tiêu đào tạo cho từng
chuyên ngành và cho từng khu vực, tỉnh, thành phố. Nhà trường cũng đã thành lập Trung tâm
nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực y tế miền Trung - Tây Nguyên nhằm tư vấn cho các tỉnh
thuộc khu vực về nguồn nhân lực y tế.
- Ðổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo theo xu hướng học đi đôi với
hành, tăng cường số giờ thực hành để có điều kiện áp dụng lý thuyết được học ứng dụng thực tế.
Tăng cường trao đổi thảo luận và tự nghiên cứu của sinh viên mà hầu hết các trường đại học đều
đang vận dụng, cần tăng cường đào tạo khả năng phân tích dự báo, khả năng làm việc độc lập và
lao động sáng tạo của sinh viên. Khuyến khích sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học
và trình bày tại các hội nghị, hội thảo như “Hội nghị khoa học tuổi trẻ Y Dược toàn quốc” được tổ
chức 2 năm / lần. Thường xuyên lấy ý kiến góp ý về nội dung, chương trình đào tạo từ các đơn vị
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sử dụng nhân lực y tế để làm cơ sở cho việc hoàn thiện đổi mới nội dung chương trình và phương
pháp đào tạo.
- Nâng cao hiệu quả thiết thực của việc thực tập cho sinh viên tại thực địa. Vấn đề này cần
có sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và cơ sở thực tập để bố trí cho sinh viên được làm quen
và tiếp cận với thực tế công việc sẽ làm sau khi được đào tạo tại trường.
- Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Xây dựng các chương trình khảo sát kinh nghiệm quốc tế về nội dung, chương trình đào tạo sinh
viên của các trường đại học Y Dược danh tiếng trong khu vực và quốc tế. Hợp tác với các trường
đại học nước ngoài trong việc đào tạo giảng viên, tạo điều kiện cho giảng viên được tham quan,
khảo sát để học tập kinh nghiệm về phương pháp đào tạo và tổ chức khoa học từ các trường đại
học nước ngoài.
- Hiện đại hóa cơ sở vật chất tạo điều kiện tối đa cho giảng viên, học viên cập nhật kiến
thức, nâng cao hiệu quả việc tìm kiếm tham khảo tài liệu, thử nghiệm, ứng dụng kiến thức được
đào tạo.
- Ðầu tư kinh phí thích đáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học để khuyến khích động
viên tính tích cực của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên tích cực tham gia hoạt động
này.
Có thể nói, hiệu quả của công tác đào tạo nguồn nhân lực và công tác nghiên cứu khoa
học, hợp tác quốc tế gắn kết với nhau một cách biện chứng. Nhận thức rõ vấn đề này sẽ là điều
kiện hình thành cơ chế chính sách quản lý thích hợp đối với các trường đại học và các cơ sở đào
tạo nguồn nhân lực y tế, tạo tiền đề để các trường phát huy hơn nữa tính sáng tạo trong việc
tham gia một cách tích cực vào việc gắn kết chương trình giảng dạy với nghiên cứu khoa học và
hợp tác quốc tế. Hơn thế nữa, việc thực hiện tốt công tác này sẽ giúp đào tạo đội ngũ cán bộ, nhà
khoa học trẻ trong lĩnh vực y tế có kiến thức vững vàng, phát huy hiệu quả ngay sau khi về công
tác ở cơ sở. Quan trọng nhất chính là cần có cơ chế sử dụng hiệu quả kinh phí nghiên cứu khoa
học gắn với chức năng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học, đồng thời tận dụng tối đa các mối
quan hệ hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nghiên cứu khoa học.
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CHO CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
ThS. NCS. BÙI PHỤ ANH
Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính Kế toán Quảng Ngãi

C

ác tỉnh duyên hải miền Trung kéo dài từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có vị
trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên và các nước tiểu
vùng sông Mê Kông trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, giàu tiềm năng
phát triển ngành kinh tế biển đảo, du lịch và dịch vụ. Trong những năm qua,
trên cơ sở khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có và sự đầu tư mạnh mẽ
của Trung ương, các tỉnh trong khu vực đã có những bước phát triển khởi sắc và thay đổi lớn. Tuy
nhiên, quá trình phát triển cũng đã bộc lộ những điểm yếu rất dễ nhận dạng nhưng khó khắc
phục.
Để khắc phục những điểm yếu này và phát triển ngày một năng động, đóng vai trò hạt
nhân thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên thì
con đường bền vững nhất chính là liên kết xây dựng một vùng kinh tế thống nhất. Khai thác và
phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và toàn Vùng, góp phần thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế nhanh và phát triển bền vững trên cơ sở liên kết bình đẳng, các bên cùng có lợi.
Muốn vậy, trước hết phải đặc biệt quan tâm đến một trong những giải pháp mang tính đột phá
đó là liên kết đào tạo để phát triển nguồn nhân lực trong đó có nguồn nhân lực về kế toán, tài
chính, ngân hàng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã viết: “đào tạo nguồn nhân
lực trình độ cao là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.
I. THỰC TRẠNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CHO CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG THỜI GIAN QUA
Liên kết đào tạo là một mô hình trong giáo dục nhằm tạo cơ hội học tập cho toàn xã hội.
Nhờ cách làm này, nhiều người ở vùng sâu, vùng xa; nhiều người bận làm việc, không có thời
gian... cũng có cơ hội học tập lên cao. Liên kết đào tạo không phải là một hình thức mới trong
ngành giáo dục và hiện đang ngày càng phát triển do nhu cầu học tập của các cá nhân đang
ngày càng cao. Không chỉ có liên kết đào tạo ở các ngành nghề hấp dẫn như kế toán, tài chính,
ngân hàng, ngoại ngữ, loại hình liên kết đào tạo còn mở rộng cho khối kỹ thuật, thậm chí phát
triển nhanh ở cả lĩnh vực dạy nghề.
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Những năm qua, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ở duyên hải
miền Trung đã có những bước phát triển đáng kể cả về chất lượng lẫn quy mô đào tạo. Hầu hết
các tỉnh, thành phố trong khu vực đều có trường đại học, cao đẳng và các trường đào tạo nghề.
Nếu tính từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận thì tổng số trường đại học và cao đẳng là 57 trường,
xếp thứ ba sau đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. Ngành nghề đào tạo tại các trường
đại học ở khu vực duyên hải miền Trung cũng rất đa dạng, hầu như bao trùm hết tất cả các lĩnh
vực khoa học công nghệ và quản lý, cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho các địa phương trong
khu vực. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực đào tạo cán bộ kế toán, tài chính, ngân hàng hầu hết các
trường trong khu vực đều có các khoa chuyên ngành (khoa kế toán, khoa tài chính ngân hàng,
khoa kinh tế…) để đào tạo cán bộ ngành tài chính, kế toán với nhiều bậc học khác nhau (từ trung
cấp đến sau đại học). Song rất dễ nhận thấy sự phân tầng về trình độ, chất lượng đào tạo của các
cơ sở đào tạo trong khu vực đang ngày càng rõ nét. Vì vậy, để đảm bảo đào tạo được nguồn nhân
lực ngành tài chính kế toán có trình độ, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
của các tỉnh trong vùng thì thiết yếu cần có sự liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo.
Trong những năm qua, hoạt động liên kết đào tạo nguồn nhân lực ngành kế toán, tài chính,
ngân hàng phát triển rất mạnh. Số lượng các chương trình liên kết và cơ sở liên kết đang ngày
càng gia tăng. Không chỉ có các trường đại học (ĐH) lớn như ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ĐH Quy Nhơn,
ĐH Tài chính - Kế toán, ĐH Kinh tế Huế…, các trường đại học ngoài công lập và hàng loạt trường
cao đẳng cùng đua nhau mở rộng vùng phủ sóng về vùng sâu, vùng xa. Các Sở ngành (Sở Tài
chính, Cục thuế, Sở Giáo dục và Đào tạo…), các trung tâm giáo dục từ xa tỉnh, các trường cao
đẳng cộng đồng, trung tâm hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề các tỉnh chính là những đối tác,
vệ tinh cho các trường này. Kết quả này đã góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kế
toán, tài chính, ngân hàng. Song thực trạng công tác đào tạo nhân lực ngành kế toán, tài chính,
ngân hàng thời gian qua còn nhiều bất cập:
- Những hoạt động liên kết kiểu “mua” danh vẫn còn xảy ra (lấy danh nghĩa trường đào tạo
có uy tín để chiêu sinh, nhưng thực chất giảng viên trường này không tham gia giảng dạy mà hầu
như giao cho cơ sở liên kết tự tìm giảng viên để giảng dạy, nên thực chất việc liên kết này chỉ là
để “bán” văn bằng cho học viên).
- Nội dung, chương trình đào tạo giữa các bậc học: trung cấp tài chính kế toán, cao đẳng,
đại học còn nhiều bất cập, chưa thống nhất giữa các trường gây khó khăn cho việc đào tạo liên
thông, lãng phí các nguồn lực.
- Nội dung, chương trình đào tạo kế toán, tài chính, ngân hàng còn nhiều hạn chế như kết
cấu chương trình chưa cân đối, nội dung chương trình lạc hậu so với sự phát triển năng động của
thực tiễn; đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất thiếu thốn… ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo.
- Điều bất cập nhất là các trường đào tạo chưa gắn với thực tiễn cuộc sống, chưa gắn với sự
phát triển năng động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Từ lý thuyết vận dụng vào thực
tiễn còn khoảng cách khá xa nên học viên ra trường khó có điều kiện để làm việc theo nghề. Trình
độ nhân sự kế toán, tài chính, ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, năng lực
và trình độ của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường còn nhiều bất cập. Tuy phổ cập đại học
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nhưng phần lớn năng lực chuyên môn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thiếu kiến
thức, kỹ năng về lĩnh vực kế toán hợp nhất, tập đoàn tài chính, kế toán quản trị và các thông lệ
quốc tế, các chuẩn mực quốc tế, khả năng ngoại ngữ hạn chế, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực
hành chưa cao… vì vậy, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các hoạt động trong lĩnh
vực kế toán, tài chính, ngân hàng, đặc biệt là yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế với môi trường
cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Thực tế, khoảng gần 70% sinh viên ra trường cần phải đào tạo
lại mới đáp ứng được yêu cầu của thực tế. Từ đó, đã dẫn đến tình trạng nhân sự kế toán, tài chính,
ngân hàng “vừa thừa, vừa thiếu”.
II. ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN, TÀI
CHÍNH, NGÂN HÀNG CHO CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
Từ thực tế mạng lưới các trường cao đẳng, đại học hiện nay và nhu cầu phát triển mạng lưới
các trường cao đẳng, đại học khu vực duyên hải miền Trung đến năm 2020 cũng như nhu cầu
nguồn nhân lực ngành kế toán, tài chính, ngân hàng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội của các tỉnh trong khu vực thì việc tiếp tục thực hiện liên kết đào tạo là điều cần thiết.
- Các trường liên kết để thống nhất phân công nhiệm vụ đào tạo: Với thực trạng hiện nay, hầu
như tất cả các trường đều mở chuyên ngành đào tạo về tài chính kế toán, thậm chí có thể đó là
trường không thuộc khối ngành kinh doanh và quản lý, bất chấp nhà trường không có đội ngũ
giảng viên chuyên môn. Điều này đã tạo ra cho xã hội những sản phẩm không đảm bảo chất
lượng, gây lãng phí trong đào tạo. Vì vậy, nếu không liên kết, phân công nhiệm vụ cho các cơ sở
đào tạo trong Vùng, chúng ta sẽ khó đào tạo được đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Các trường
nên tự rà soát lại đội ngũ giảng viên chuyên môn để xác định đúng ngành, chuyên ngành đào
tạo nhằm phát huy thế mạnh của trường. Những trường đại học lớn làm nhiệm vụ đào tạo nguồn
nhân lực ngành kế toán, tài chính, ngân hàng có trình độ và chất lượng cao ở bậc đại học và sau
đại học như ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ĐH Kinh tế Huế, ĐH Tài chính - Kế toán… Các trường đại học
mới thành lập, các trường cao đẳng, trung cấp do điều kiện cơ sở vật chất và con người còn hạn
chế nên chủ yếu làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ kế toán, tài chính, ngân hàng ở bậc cao đẳng,
trung cấp...
Với sự liên kết, hợp tác giữa các trường, chúng ta sẽ có điều kiện để khai thác hiệu quả đội
ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng giảng viên thông qua “trao đổi” giảng viên có chất lượng
cao giữa các trường cũng như khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của từng trường.
Ngoài hệ thống các trường cao đẳng, đại học hiện có trong Vùng, theo quy hoạch tổng thể
mạng lưới các trường cao đẳng, đại học trong cả nước thì đến năm 2020, có 10 trường đại học
và 8 trường cao đẳng được thành lập mới ở khu vực duyên hải miền Trung. Trên cơ sở quy hoạch
tổng thể này, các địa phương trong Vùng cần họp bàn thống nhất với nhau về cơ cấu ngành
nghề, định hướng phát triển, vị trí xây dựng đối với các trường cao đẳng, đại học trên cơ sở khảo
sát nhu cầu nguồn nhân lực của từng ngành cụ thể. Có như vậy, chúng ta mới tạo nên được sức
mạnh về đào tạo nhân lực chất lượng cao trong toàn hệ thống cao đẳng, đại học trong Vùng.
- Chủ động liên kết đào tạo theo hướng ưu tiên cơ sở đào tạo trong Vùng song đồng thời chủ
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động liên kết với các trường có chất lượng cao trong nước, nước ngoài để nâng cao chất lượng đào tạo.

Với liên kết đào tạo, các tỉnh sẽ đào tạo được nguồn nhân lực tại chỗ. Điều đó mang lại
hiệu quả kinh tế rất cao trong đào tạo bởi tạo ra nhiều tiện ích cho người học, đặc biệt là thời
gian và chi phí học tập. Vì vậy, khi liên kết đào tạo các cơ sở cần chú ý, ngoài việc lựa chọn các cơ
sở đào tạo có chất lượng: đúng chuyên môn, kinh nghiệm đào tạo; cần ưu tiên lựa chọn để liên
kết với những cơ sở đào tạo trong Vùng, có vị trí địa lý gần nhau. Trước hết, tiết kiệm chi phí đào
tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người học, nhất là đối với khu vực mà thu nhập người dân ở mức
thấp, đời sống còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, còn có nhiều thuận lợi trong quan hệ hợp tác, học
tập do có sự tương đồng về phong tục, tập quán, ngôn ngữ nói… nhằm khắc phục hạn chế của
thực trạng hiện nay là chồng chéo về vị trí địa lý giữa các trường trong liên kết đào tạo. Ví dụ một
trường ở thành phố Hồ Chí Minh lại liên kết đào tạo với cơ sở ở phía Bắc và ngược lại, trong khi
đó 2 trường này lại có ngành đào tạo, bậc, học, chất lượng đào tạo như nhau.
Mặt khác, với năng lực nội tại của các trường trong khu vực như hiện nay thì việc đào tạo
đội ngũ cán bộ tài chính kế toán có trình độ cao đáp ứng yêu cầu xã hội là khó thực hiện nên các
trường, các cơ sở đào tạo cần mạnh dạn, chủ động liên kết với các trường có chất lượng, có kinh
nghiệm đào tạo cán bộ ngành kế toán, tài chính, ngân hàng ở các bậc học cao (đại học, sau đại
học) như Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Kinh tế quốc dân… và cả các
trường đại học nước ngoài để xây dựng đội ngũ, biên soạn, lựa chọn giáo trình, tổ chức đào tạo
từ đó nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của nhà trường.
- Liên kết đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo nhân lực kế toán, tài chính,
ngân hàng đáp ứng nhu cầu xã hội.
Trong thời gian qua, ngành giáo dục đã có chủ trương đổi mới chương trình, nội dung,
phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn xã hội. Song thực tế nhiều trường chưa thực hiện
được chủ trương này, nhất là các trường không có đủ đội ngũ giảng viên về kế toán, tài chính,
ngân hàng. Vì vậy, cần có sự liên kết giữa các trường, nhất là các trường có uy tín về đào tạo, có
đội ngũ giảng viên giỏi, có thâm niên công tác và cùng kết hợp rộng rãi hơn với các nhà sử dụng
lao động. Đặc biệt là các doanh nghiệp; phải xem doanh nghiệp là một yếu tố của quá trình đào
tạo, tham gia xây dựng, đánh giá phản biện chương trình đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên
thực hành, thực tập, tham gia báo cáo các chuyên đề, hướng dẫn tốt nghiệp, nhận sinh viên sau
tốt nghiệp; hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cũng như kéo thực tiễn công
tác kế toán, tài chính, ngân hàng về trường để nâng cao hiệu quả thực tập tốt nghiệp cho sinh
viên các chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng. Chương trình đào tạo phải tiếp cận được
với chương trình đào tạo của các nước trong khu vực và thế giới, phải đáp ứng được yêu cầu của
thực tiễn kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; nhất là đối với yêu cầu, mục tiêu của các chiến lược
phát triển của ngành Thuế, Ngân hàng, Hải quan, Kho bạc… Chương trình đào tạo phải đảm bảo
tính liên thông giữa các bậc đào tạo. Chương trình, nội dung đào tạo được phê duyệt phải trở
thành chuẩn mực đào tạo yêu cầu các trường có đào tạo chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân
hàng phải thực hiện. Điều này sẽ khắc phục được tình trạng đào tạo tùy tiện của một số trường
do chạy theo nhu cầu nhân lực cho xã hội.
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Trên cơ sở này, đề xuất cơ chế thẩm định chất lượng đào tạo nhân lực kế toán, tài chính,
ngân hàng trong các trường có đào tạo chuyên ngành này từ chuẩn đầu vào, chất lượng đội ngũ
giảng viên, hệ thống giáo trình, cơ sở vật chất… cũng như xác định các điều kiện để cho phép
các trường mở đào tạo chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng nhằm hạn chế sự phát triển
ồ ạt đào tạo nhân lực tài chính, kế toán không đảm bảo chất lượng như hiện nay của một số cơ
sở đào tạo không đạt chuẩn.
- Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức liên kết, chương trình liên kết để khai thác hiệu quả các
nguồn lực và đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.
Đa dạng hóa các hình thức liên kết, chương trình liên kết vừa tạo ra nhiều cơ hội cho người
học vừa khai thác có hiệu quả nguồn lực của các bên tham gia liên kết. Ngoài việc liên kết giữa các
trường, giữa trường với các trung tâm, các trường cần chủ động tiếp thị các thế mạnh của mình
trong đào tạo chuyên ngành để đẩy mạnh việc ký các thỏa thuận hợp tác giữa các trường và nhà
tuyển dụng, phát triển hình thức liên kết giữa trường với các cơ sở sử dụng lao động (các cơ quan,
doanh nghiệp…). Trong liên kết, doanh nghiệp và nhà trường cần thống nhất quan điểm, nhà
trường cần đào tạo cho sinh viên những kiến thức lý thuyết nền căn bản và vững chắc, còn việc
đào tạo kỹ năng thực hành một phần là trách nhiệm của doanh nghiệp tuyển dụng. Trong liên
kết này, ngoài sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, còn có sự tham gia của cán bộ tài chính
kế toán các đơn vị vào công tác: giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm trong chương trình chính khóa
và ngoại khóa, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Lãnh đạo các trường ngành tài chính - kế
toán rất mong muốn các doanh nghiệp có chính sách khuyến khích và tận dụng sinh viên về làm
việc part-time (bán thời gian) cho mình tại bộ phận kế toán; tăng cường đầu tư cho nhà trường
thông qua các hình thức cấp học bổng, tài trợ các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Đây là hình
thức liên kết đào tạo tiên tiến đang được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng phổ biến.
Đào tạo nguồn nhân lực kế toán, tài chính, ngân hàng theo hướng chất lượng, đáp ứng
được yêu cầu của xã hội là khâu quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ CNH, HĐH
đất nước và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta khó có thể nâng cao chất lượng
đào tạo cùng một lúc, do vậy sự liên kết, phân công nhiệm vụ đào tạo rõ ràng cho các trường cao
đẳng, đại học trong Vùng là rất quan trọng để tập trung nguồn lực, đảm bảo điều kiện đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của các địa
phương trong Vùng một cách bền vững.
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LIÊN KẾT ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
PGS.TS. NGUYỄN HỒNG ANH
Hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn

1. Duyên hải miền Trung và chiến lược liên kết xây dựng một vùng kinh tế thống nhất
của khu vực
7 tỉnh duyên hải miền Trung kéo dài từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có vị trí chiến lược
quan trọng trong suốt tiến trình lịch sử xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh
quốc phòng của đất nước Việt Nam. Khu vực này là cửa ngõ thông thương ra biển Đông của Tây
Nguyên và các nước tiểu vùng sông Mê Kông trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, giàu tiềm
năng phát triển nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành kinh tế biển đảo, du lịch và dịch vụ.
Thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các tỉnh trong khu vực
đã chủ động, tích cực khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có và tranh thủ sự đầu tư mạnh mẽ
của Trung ương để đạt được những bước phát triển quan trọng, tạo nên những thay đổi lớn và
khởi sắc của bộ mặt kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đã bộc lộ
những điểm yếu mà hiện trạng, nguyên nhân có thể dễ dàng nhận biết nhưng lại khó khăn trong
việc tháo gỡ, khắc phục.
Từ đặc điểm địa lý tự nhiên và xã hội của khu vực, các cấp lãnh đạo Trung ương và địa
phương đã xác định một hướng đi chung, một con đường bền vững nhất nhằm khắc phục những
điểm yếu nói trên, đồng thời, tạo sự phát triển ngày một năng động, đóng vai trò hạt nhân thúc
đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đó chính là
chiến lược liên kết xây dựng một vùng kinh tế thống nhất của khu vực với mục tiêu khai thác và
phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và toàn Vùng, góp phần thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế nhanh và phát triển bền vững trên cơ sở liên kết bình đẳng, các bên cùng có lợi.
Liên kết xây dựng một vùng kinh tế thống nhất của khu vực duyên hải miền Trung là chủ
trương chiến lược, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Do đó, đào tạo nguồn
nhân lực trình độ cao cũng phải mang tính “liên kết, thống nhất”, vừa “địa phương” vừa “toàn cục”,
đáp ứng được quy hoạch nguồn nhân lực xã hội của khu vực.
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2. Quy hoạch nguồn nhân lực và xây dựng, phát triển hệ thống các trường đại học cho
khu vực duyên hải miền Trung
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định đào tạo nguồn nhân lực trình
độ cao là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế của đất nước. Để thực hiện chủ trương này, Chính phủ đã triển khai quy hoạch
nguồn nhân lực làm cơ sở dữ liệu khoa học quan trọng cho việc chuẩn bị, xây dựng nguồn lực
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trong thời gian tới, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai thực hiện quy hoạch
xây dựng và phát triển hệ thống các trường đại học trong cả nước nói chung và trong khu vực
duyên hải miền Trung nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao. Nhiệm vụ
của hệ thống các trường đại học trong khu vực duyên hải miền Trung sẽ là cung cấp cho Vùng
một nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng mọi nhu cầu về nhân lực để phục vụ cho quá trình
phát triển kinh tế - xã hội toàn Vùng. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta cần đẩy mạnh hợp tác,
liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu chuyên ngành ở hai phương diện:
hợp tác, liên kết đào tạo ngành nghề và hợp tác, liên kết năng lực đào tạo.
Những năm qua, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ở duyên hải
miền Trung đã có những bước phát triển đáng kể cả về chất lượng lẫn quy mô đào tạo. Hầu hết
các tỉnh, thành phố trong khu vực đều có trường đại học, cao đẳng và các trường đào tạo nghề.
Những trường đại học lớn làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao ở
bậc đại học và sau đại học. Các trường đại học mới thành lập, do điều kiện cơ sở vật chất và con
người còn hạn chế nên chủ yếu làm nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp cho số đông.
Nếu tính từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa thì tổng số trường đại học và cao đẳng là 57
trường, xếp thứ ba sau Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. Số sinh viên cao đẳng,
đại học chính quy trong Vùng khoảng 200.000, chiếm 12% tổng số sinh viên chính quy trong
cả nước. Tỷ lệ giảng viên của vùng duyên hải miền Trung chiếm khoảng 10% tổng số giảng viên
trong cả nước. Ngành nghề đào tạo tại các trường đại học ở khu vực duyên hải miền Trung cũng
rất đa dạng, hầu như bao trùm hết tất cả các lĩnh vực khoa học công nghệ và quản lý, cung cấp
nguồn nhân lực chủ yếu cho các địa phương trong khu vực. Khả năng đào tạo của các trường
ở khu vực vực duyên hải miền Trung không những thỏa mãn nhu cầu nhân lực tại chỗ mà còn
cung ứng lực lượng lao động cho những khu vực đang phát triển công nghiệp mạnh mẽ ở các
tỉnh phía nam.
3. Hợp tác, liên kết đào tạo sau đại học trong khu vực
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trình bày một vài ý kiến về vấn đề liên kết đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao giữa các trường đại học trong khu vực, chính xác là đào tạo trình
độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).
Đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ sau đại học đóng vai trò quan trọng, là lực lượng đầu
tàu trong nguồn nhân lực xã hội. Bộ phận lao động này có năng lực chuyên môn để tiếp nhận,
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nghiên cứu và khai thác hiệu quả các thành tựu khoa học - kỹ thuật, chuyển giao các công nghệ
tiến tiến, hiện đại trực tiếp ứng dụng vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng
yêu cầu xây dựng nền kinh tế tri thức. Mặt khác, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là điều kiện cân đối với các
giảng viên của các trường đại học, cao đẳng. Bởi vậy, đào tạo sau đại học phải được xác định là
nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao cho sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và cho chính lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
Hiện nay tại 7 tỉnh duyên hải miền Trung có Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, trường Đại học
dân lập Duy Tân, trường Đại học Quy Nhơn, trường Đại học Nha Trang được phép đào tạo sau
đại học các ngành: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, y học, khoa học công nghệ,
quản lý kinh tế. Trong đó, mỗi trường đại học trong khu vực đều có thế mạnh đặc trưng, nổi trội
cũng như điểm yếu cơ bản về đào tạo một hoặc một số ngành nghề, lĩnh vực. Đó là điều kiện
về đội ngũ giảng viên, về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, về người học và nhu cầu nhân lực địa
phương… Sự phân tầng, phân lớp năng lực và điều kiện đào tạo đặc biệt rõ nét trong phạm vi
đào tạo trình độ sau đại học. Việc liên kết đào tạo là một cách thức để khắc phục điểm yếu, phát
huy thế mạnh và tạo ra điều kiện, năng lực mới cao hơn cho mỗi cơ sở đào tạo.
Quy hoạch nguồn nhân lực của Chính phủ cho khu vực và nhu cầu thực tế đào tạo nguồn
nhân lực của từng địa phương là điều kiện đầu tiên cho bài toán hợp tác, liên kết đào tạo. Thực tế
là do điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội, khu vực duyên hải miền Trung không có lực thu hút nhân tài
đủ mạnh, việc đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ cao từ nguồn tại chỗ là rất cần thiết và khả thi.
Trong một số lĩnh vực, ngành nghề, nhu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ tại một địa phương có
thể là rất đáng kể, nhưng trường đại học đặt tại địa phương lại không có chuyên ngành đào tạo
tương ứng. Trong khi đó, điều kiện kinh phí chi cho đào tạo con người của các cơ quan, doanh
nghiệp trong khu vực không dồi dào và nhu cầu trước mắt sử dụng cán bộ đương chức dẫn đến
việc các cơ quan, doanh nghiệp gặp khó khăn khi cử cán bộ đi học tại các cơ sở đào tạo xa địa
phương. Rõ ràng việc một số lượng lớn cán bộ phải tạm ngừng công tác để tham gia học cao học
ở một cơ sở đào tạo xa địa phương sẽ gây lãng phí nhân lực và kinh phí.
Trong trường hợp trường đại học tại địa phương có chuyên ngành đào tạo thì có thể khả
năng đào tạo không đáp ứng. Chẳng hạn, việc hướng dẫn học viên làm luận văn thạc sĩ gặp khó
khăn do quy định hạn chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số học viên được phép hướng dẫn trong
cùng một thời gian.
Bởi vậy, việc liên kết đặt lớp đào tạo trình độ sau đại học giữa các cơ sở đào tạo trong khu
vực là rất cần thiết. Các lớp liên kết là giải pháp tốt cho bài toán về đào tạo nguồn nhân lực. Nó
tạo thời cơ, điều kiện cho người học và do đó thu hút được nhiều người có nguyện vọng nâng
cao trình độ chuyên môn, đồng thời, thúc đẩy và đổi mới tư duy về nguồn nhân lực của các cấp,
các ngành, các địa phương.
Việc xác định ngành đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học dựa trên quy hoạch
nguồn nhân lực của Chính phủ và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương
trong khu vực. Trước hết cần ưu tiên đối với các ngành mà khu vực đang có nhu cầu cao như kinh
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tế, công nghệ, y - dược… Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực đa dạng, lâu
dài nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, cũng cần coi trọng đào tạo các ngành khoa học
cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và toán học, xã hội - nhân văn, văn hóa - nghệ thuật…
Trên cơ sở danh mục ngành đào tạo nhân lực có trình độ sau đại học cho toàn khu vực và từng
địa phương, đồng thời căn cứ năng lực đào tạo, chúng ta có thể quy hoạch nhiệm vụ đào tạo và
đặt bài toán hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo trong khu vực.
- Nội dung hợp tác, liên kết đào tạo sau đại học giữa các cơ sở đào tạo: Từ các phân tích
trên đây, nội dung nhiệm vụ hợp tác, liên kết đào tạo sau đại học giữa các cơ sở đào tạo được xác
định bao gồm:
+ Liên kết đặt lớp đào tạo trình độ thạc sĩ theo từng chuyên ngành và hợp tác đào tạo trình
độ tiến sĩ.
+ Hợp tác, hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ đào tạo bao gồm thư viện, cơ sở thí nghiệm - thực
hành…
+ Hợp tác, hỗ trợ giảng dạy, hướng dẫn luận văn, luận án.
- Chất lượng đào tạo:
Một điều cần nói đến là chất lượng trong liên kết đào tạo. Chất lượng đào tạo phụ thuộc
vào chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng như cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
và đội ngũ giảng viên. Hợp tác và liên kết đào tạo là điều kiện giúp cho các cơ sở đào tạo giao
lưu, trao đổi hoàn thiện chương trình, tăng cường năng lực đào tạo, hơn nữa, tạo cơ chế đánh giá
chất lượng, uy tín giữa các cơ sở đào tạo liên kết. Đó chính là các yếu tố làm nên chất lượng đào
tạo. Nếu việc liên kết đào tạo được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế từ
khâu tuyển sinh đến tốt nghiệp, có sự giám sát, thanh kiểm tra của các cấp có thẩm quyền và xã
hội thì chất lượng đào tạo sẽ được đảm bảo và tốt hơn.
4. Thực trạng hợp tác, liên kết đào tạo sau đại học trong khu vực
Đến nay giữa các cơ sở đào tạo trong khu vực duyên hải miền Trung được giao đào tạo sau
đại học sự liên kết còn hạn chế. Mỗi cơ sở có thế mạnh cũng như điểm yếu riêng về nhu cầu đào
tạo nhân lực địa phương, về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, về kinh nghiệm đào tạo chuyên
ngành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sự hợp tác và liên kết đào tạo còn chưa được đẩy mạnh, chưa
đáp ứng nhu cầu xã hội.
Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 3 năm qua Đại học Đà Nẵng và trường
Đại học Quy Nhơn đã tích cực thực hiện việc hợp tác, liên kết đào tạo thạc sĩ. Trên cơ sở nhu cầu
đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định và các địa phương lân cận, hai đơn vị đã liên kết tổ
chức tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ một số chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật với số lượng 520 học
viên đã góp phần tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh Bình Định và
các tỉnh lân cận.
Nhìn chung, không chỉ là các học viên mà còn là các cơ quan, doanh nghiệp đã được hưởng
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lợi về nhiều mặt từ việc tổ chức đào tạo gần như là tại chỗ. Những con số học viên và danh mục
chuyên ngành trên đây tự nó nói lên hiệu quả kinh tế - chính trị - xã hội trước mắt và lâu dài của
sự hợp tác, liên kết đào tạo.
5. Kết luận và đề nghị
Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu
đột phá để phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và
hội nhập quốc tế. Trong điều kiện hiện tại, một mặt cần phải làm tốt việc đào tạo nghề nghiệp
cho lực lượng lao động đông đảo, mặt khác vẫn phải chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ trình độ
chuyên môn cao làm nòng cốt cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
Khu vực duyên hải miền Trung đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn trong phát
triển kinh tế - xã hội. Sự phân công trách nhiệm và hợp tác, liên kết đào tạo trình độ sau đại học
giữa các trường đại học trong khu vực là nhân tố tích cực tăng cường, hoàn thiện và phát huy tối
đa năng lực của các cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương một cách bền vững.
Để thực hiện được điều đó, rất cần thiết phải có những cơ chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo
cho phép, quy định và quản lý chặt chẽ việc hợp tác, liên kết đào tạo sau đại học nhằm đảm bảo
chất lượng đào tạo.
Chúng tôi mong muốn các cơ sở đào tạo sau đại học trong khu vực duyên hải miền Trung
tích cực hợp tác, đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo hơn nữa vì một mục tiêu chung, thống
nhất là đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của các địa phương và khu vực.
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ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH
XÂY DỰNG & HẠ TẦNG ĐÔ THỊ CHO CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM
MIỀN TRUNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

TS. TRẦN XUÂN THỰC
Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng miền Trung

I. TỔNG QUAN NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2020
1. Những nhân tố tác động đến nhu cầu nguồn nhân lực ngành xây dựng
- Yêu cầu đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tăng
cao, làm cho tốc độ đầu tư xây dựng cơ bản tăng nhanh, từ năm 2011 - 2020 dự kiến tăng 15 20%.
- Tốc độ đô thị hoá, phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng nông thôn phát triển nhanh. Quyết
định 445/QĐ-TTg, ngày 7.4.2009 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra chỉ tiêu:
+ Đến năm 2015 cả nước có 870 đô thị: 2 đô thị loại đặc biệt, 9 đô thị loại I, 23 đô thị loại II,
65 đô thị loại III, 79 đô thị loại IV và có 687 đô thị loại V.
+ Đến năm 2025 có khoảng 1.000 đô thị: 3 đô thị loại đặc biệt, 14 đô thị loại I, 20 đô thị loại
II, 8 đô thị loại III, 122 đô thị loại IV và có 760 đô thị loại V.
+ Nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ hạ tầng xã hội, quy hoạch kiến trúc cảnh quan, môi
trường sinh thái đô thị. Thực hiện chính quyền đô thị điện tử, công dân đô thị điện tử.
- Các chương trình phát triển: cấp thoát nước đô thị, nước sạch nông thôn, quy hoạch xây
dựng nông thôn mới. Xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, các khu công nghiệp tập
trung.
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng…
2. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ngành xây dựng đã qua đào tạo
2.1. Dự báo về kinh tế - xã hội
- Mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện
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đại.
- Về kinh tế: thu nhập quốc dân: 180 - 200 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng bình quân 7 - 8% /
năm; thu nhập bình quân 3.000 - 3.200 USD / người / năm; tỷ trọng giá trị nông nghiệp - công
nghiệp, xây dựng - dịch vụ là 10% - 44% - 46%.
- Về xã hội: năm 2020 dân số khoảng 97,4 triệu người, trong đó có 52,41% triệu người trong
độ tuổi lao động; dân số thành thị 50%; tỷ lệ dân số được cấp nước sạch cho cả thành thị, nông
thôn 100%.
2.2. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ngành xây dựng đến năm 2020
Trên cơ sở tốc độ tăng nhân lực ngành xây dựng, dự báo đến năm 2020 nguồn nhân lực
đạt 4 triệu người. Tỷ lệ qua đào tạo 75%; trong đó 8% có trình độ đại học, cao đẳng, 12% trình độ
trung cấp, 55% trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề.
Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ngành xây dựng qua đào tạo
Đơn vị tính: 1.000 người
Lao động qua đào tạo

Năm

Tổng số lao
động

Đại học, Cao đẳng

Trung cấp

Dạy nghề

2011

2.750

101,75

112,75

687,50

2012

2.840

113,60

142,00

795,20

2013

2.950

135,70

171,10

944,00

2014

3.215

170,39

234,69

1.125,25

2015

3.387

193,05

270,96

1.354,80

2016

3.520

218,24

299,20

1.548,80

2017

3.735

246,50

343,62

1.755,45

2018

3.812

282,08

396,44

1.906,00

2019

3.902

300,45

433,12

2.029,04

2020

4.000

320,00

480,00

2.200,00

Như vậy đến năm 2020 nguồn nhân lực ngành xây dựng qua đào tạo trình độ đại học và
cao đẳng khoảng 320.000 người là một con số rất lớn mà các trường đào tạo đại học trong và
ngoài ngành phải đảm nhận.
3. Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng ở các tỉnh duyên hải nam miền
Trung
Ngành xây dựng giữ một vị trí rất quan trọng để tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ
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ban đầu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà, đó là:
- Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng, quy
hoạch tổng thể xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy
hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn; thực hiện chức năng quản lý xây dựng theo quy
hoạch, quản lý kiến trúc.
- Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như: giao thông, năng lượng, cấp
nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải, chất thải bảo vệ môi trường.
- Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp trọng điểm quốc gia, khu công nghiệp tập
trung, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.
- Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, khu đô thị và các công trình phúc lợi xã hội.
- Chủ đầu tư, quản lý các dự án trọng điểm khác được Chính phủ giao trực tiếp đầu tư và
quản lý.
Đây là một khối lượng công việc khổng lồ và cần rất nhiều nhân lực được đào tạo các
chuyên ngành về lĩnh vực xây dựng. Vì vậy các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực của ngành xây dựng
đứng trước một thử thách lớn, trách nhiệm nặng nề về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao,
lành nghề và đủ về số lượng, có chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và đủ sức
tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
Trong điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường thuộc ngành xây dựng giai đoạn 2006 2010 và 2015 có ghi: “Từ nay đến năm 2010 và các năm sau 2010 trước yêu cầu đầu tư xây dựng
cơ sở vật chất thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ đầu tư xây dựng cơ bản tăng
từ 15 đến 20%. Đặc biệt về yêu cầu phát triển đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và thực
hiện các chương trình của Nhà nước về chiến lược phát triển cấp thoát nước, về chiến lược phát
triển xi măng; cũng như xây dựng công trình trọng điểm, khu công nghiệp tập trung. Do đó cần
thiết phải đào tạo lực lượng cán bộ có trình độ đại học, công nhân kỹ thuật đáp ứng được yêu
cầu phát triển của ngành”.
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ đào tạo nguồn
nhân lực ngành xây dựng từ bậc đại trở xuống cho các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và bốn
tỉnh Tây Nguyên. Dân số khu vực này có khoảng gần 17 triệu người chiếm khoảng 20% dân số cả
nước, là khu vực có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội; tuy nhiên hiện nay miền Trung
và Tây Nguyên vẫn là khu vực kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình
quân cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn rất thấp, chiếm khoảng 9,5%; tỷ lệ lao động lành
nghề chiếm khoảng 1,7% so với tổng số lao động.
Vì vậy những năm gần đây, Nhà nước đang ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của
khu vực với nhiều công trình trọng điểm như: Lao Bảo (Quảng Trị), Chân Mây, Lăng Cô (Thừa
Thiên Huế), Điện Nam, Điện Ngọc, Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng Ngãi), Nhơn Lý,
Nhơn Hội (Bình Định), Khu kinh tế Nam Phú Yên (Phú Yên), Vân Phong, Đầm Môn, Cam Ranh
(Khánh Hoà), Điện hạt nhân (Ninh Thuận)... và hàng trăm khu đô thị, khu công nghiệp của các
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tỉnh trong khu vực cần rất nhiều nhân lực ngành xây dựng để quản lý, thiết kế kiến trúc và tổ chức
xây dựng công trình.
Hiện nay trên địa bàn nam miền Trung có khoảng 250 doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây
dựng của các tỉnh; các tổng công ty xây dựng của Bộ Xây dựng với 87 công ty thành viên; các
doanh nghiệp xây dựng của các bộ, ngành khác tham gia xây dựng trên địa bàn. Cho nên lực
lượng lao động ngành xây dựng qua đào tạo là rất thiếu, đặc biệt là kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư,
kỹ sư đô thị, cấp thoát nước… lại càng thiếu vì sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường ở Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh hầu hết không trở về địa phương, nhất là các tỉnh còn khó khăn như Phú
Yên, Ninh Thuận, Quảng Trị.
Hiện nay, ở nhiều tỉnh các vị trí quản lý chuyên ngành xây dựng của bộ máy hành chính nhà
nước ở UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND huyện, các tổ chức chính trị xã hội khác cũng rất thiếu kỹ
sư xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư đô thị, kỹ sư cấp thoát nước...
II. ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH XÂY DỰNG VÀ HẠ
TẦNG ĐÔ THỊ CHO CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM MIỀN TRUNG
1. Định hướng đào tạo của nhà trường giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020
1.1. Ngành đào tạo
a. Bậc đại học đào tạo các ngành:
- Kiến trúc công trình
- Kiến trúc quy hoạch
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Xây dựng cầu đường
- Kinh tế xây dựng
- Kỹ thuật hạ tầng
- Cấp, thoát nước
- Quản lý đô thị
b. Bậc cao đẳng đào tạo các ngành:
- Kiến trúc công trình
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Xây dựng cầu đường
- Kinh tế xây dựng
- Kỹ thuật hạ tầng
- Cấp, thoát nước
c. Bậc trung cấp nghề xây dựng:
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Đào tạo các nghề trong lĩnh vực xây dựng
d. Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng
- Quản lý dự án
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông và thủy lợi
- Chỉ huy trưởng công trình, đội trưởng thi công xây lắp
1.2 Nguồn lực phục vụ cho đào tạo
a. Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên đã và đang được bổ sung đủ đảm bảo phục vụ cho các chuyên ngành
đào tạo nêu trên, theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Cơ sở vật chất
Nhà trường có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo.
2. Định hướng liên kết đào tạo
a. Nhà trường phối hợp với cơ quan quản lý ngành ở địa phương, doanh nghiệp tham gia đổi
mới chương trình đào tạo gắn liền với thực tế của xã hội.
- Mời các chuyên gia có chuyên môn sâu, có kinh nghiệm thực tế ở các cơ quan, doanh
nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn đồ án, luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.
- Mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp trong khu vực giúp đỡ trường trong tham quan
thực tế, thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.
b. Liên kết với các địa phương, đơn vị để đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của địa phương,
doanh nghiệp tại cơ sở đào tạo của trường. Hoặc đào tạo cho địa phương, doanh nghiệp tại địa
phương, tuân thủ theo qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thực tế cho thấy nếu các địa phương, doanh nghiệp không liên kết đào tạo cán bộ thì một
số ngành chuyên môn ở một số vị trí công tác sẽ không có cán bộ đúng chuyên môn đảm nhận.
c. Hình thức đào tạo có thể đào tạo chính qui, vừa học vừa làm, bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu
cầu của địa phương, doanh nghiệp.
d. Liên kết, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.
Đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực xây dựng của các tỉnh duyên hải nam miền Trung là
nhiệm vụ của trường Đại học Xây dựng Miền Trung và các trường đại học khác trong khu vực.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này nhà trường rất cần sự quan tâm tâm trong hợp tác, liên kết đào
tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ quan, doanh nghiệp và các trường bạn của các tỉnh duyên
hải nam miền Trung.

131

Hội thảo Khoa học

132

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung

MỐI LIÊN KẾT GIỮA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
KHU VỰC III VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG SỨ MỆNH ĐÀO TẠO
NGUỒN NHÂN LỰC CHỦ CHỐT CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
PGS.TS. HỒ TẤN SÁNG
Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III

L

iên kết trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực
chất lượng cao nói riêng cho quốc gia hay vùng lãnh thổ đang là xu thế khách
quan phản ánh sự phân ngành cũng như mối liên kết các ngành trong khoa
học nói chung và khoa học giáo dục nói riêng. Nhưng để có được một đội ngũ
những người có “tầm nhìn” và quan trọng hơn, để chuyển tầm nhìn thành hành
động xã hội, ở Việt Nam hiện nay, không thể không nói đến sứ mệnh của những cơ sở đào tạo
đội ngũ các nhà lãnh đạo, quản lý - những người có khả năng tạo ra những sản phẩm mang giá
trị tầm nhìn về sự liên kết vùng cũng như triển khai, vận hành nó trong đời sống hiện thực.
Bài viết của chúng tôi nêu một cách tiếp cận từ một trong những môi trường có chức năng
thực hiện sứ mệnh đó trên địa bàn các tỉnh duyên hải miền Trung - Học viện Chính trị - Hành
chính khu vực III.
1. Cách tiếp cận vấn đề
a. Có thể xem Hội thảo này cũng là một cơ hội, một môi trường để chia sẻ những tìm kiếm
và thể nghiệm của chúng ta trong việc giải các bài toán khó - chiến lược và cách thức tạo động
lực cho sự phát triển bền vững một vùng còn nhiều khó khăn, nhiều duyên nợ - các tỉnh duyên
hải miền Trung.
Ngày nay, phát triển bền vững phải dựa trên triết lý xem con người là trung tâm - con người
vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Nói con người là mục tiêu có nghĩa là, mọi chính
sách, mọi chương trình phát triển phải hướng tới phục vụ nhu cầu ngày càng phong phú, ngày càng
cao của chủ thể SÁNG TẠO - NGƯỜI - hôm nay và mai sau. Với tư cách là động lực, phát triển bền
vững trước hết và suy cho cùng là phụ thuộc vào con người, vào chất lượng nguồn nhân lực.
Nguồn nhân lực của một quốc gia, từ phương diện cấu trúc, trong quan niệm hiện đại thường
được nói đến gồm: giai cấp những người lao động, giới doanh nhân, giới công chức - hành chính,
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các nhà chính trị và giới trí thức. Vì thế, xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của quốc
gia hay vùng lãnh thổ (trong phạm vi quốc gia đó) - xét đến cùng là chức trách, sứ mệnh của giới
lãnh đạo, quản lý, giới trí thức nói chung ở mọi cấp độ và của các cơ sở có chức năng quản lý sự
nghiệp giáo dục - đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc gia.
Ở nước ta, trong nhiều năm qua, các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng cũng như những
người làm công tác quản lý đào tạo ngày càng quan tâm nhiều đến việc đổi mới và nâng cao chất
lượng công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý - một bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng. Và, Học viện
Chính trị - Hành chính khu vực III cũng không nằm ngoài xu thế đó.
b. Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc
gia, có bề dày truyền thống trên 60 năm gắn liền với những biến động, phát triển của sự nghiệp
cách mạng và sự nghiệp giáo dục chính trị - tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở khu vực
Nam Trung Bộ, Học viện cũng đã nhiều lần sát nhập tổ chức, thay đổi tên gọi. Tuy chức năng,
nhiệm vụ và tầm vóc ở mỗi thời kỳ không hoàn toàn giống nhau, nhưng về cơ bản là đơn vị tham
gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống tổ chức do Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ngày nay, Học viện là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,
quản lý của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, các sự nghiệp
về khoa học chính trị và hành chính ở khu vực (miền Trung và Tây Nguyên) theo sự phân cấp của Bộ
chính trị và Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học
lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước, các khoa học chính trị và khoa học hành chính ở khu vực.
Trong tính lịch sử của nó, với sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân các dân tộc anh em, sự hợp
tác và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương trong vùng, các thế hệ cán bộ
công chức của Học viện đã kế thừa, phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, từng bước trưởng
thành, nhờ đó góp phần từng bước khẳng định vị thế, vai trò của Học viện trong sự nghiệp
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị (HTCT) ở khu vực miền Trung - Tây
Nguyên qua các giai đoạn cách mạng.
Đặc biệt, những năm gần đây, trong xu thế đổi mới, phát triển lý luận, quán triệt tinh thần
của Quyết định 80, 435, 685 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia, từ năm học
2003 - 2004 đến nay, Học viện khu vực đã xem việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp
dạy và học theo hướng nâng cao tính tích cực, sáng tạo của người học là nhiệm vụ trọng tâm của
phong trào thi đua dạy và học… Nhờ đó, gần 10 năm nay, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng
như hoạt động dạy và học tại Học viện đã có những đổi thay, phát triển nhất định.
Tuy vậy, với tư cách là người trong cuộc, chúng tôi tự thấy rằng, những đổi thay ấy chưa
đủ để mang lại những chuyển động mới trong tư duy và hành động của các cấp độ chủ thể, nếu
không nói là dường như đã và đang xuất hiện thêm những “tình huống có vấn đề” mà nếu không
tranh luận, tìm cách tháo gỡ thì khó lòng đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học giáo dục nói
chung, ngành lý luận lãnh đạo - quản lý nói riêng; do đó cũng chưa đáp ứng những kỳ vọng của
người học, của xã hội trong điều kiện hội nhập phát triển.
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c. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cho hệ thống chính trị là bộ phận của công tác cán
bộ của Đảng và Nhà nước ta. Đương nhiên, vì thế nó vừa là một phân hệ của hoạt động giáo dục
- đào tạo nói chung, nhưng vừa có tính độc lập tương đối.
Trong khoa học giáo dục, chất lượng, hiệu quả của quá trình đào tạo là tổ hợp và tích hợp
của nhiều yếu tố: Từ các điều kiện, các phương tiện phục vụ dạy và học, đến nội dung chương
trình, trình độ, khả năng truyền thụ của đội ngũ giảng viên; ý thức, phương pháp học tập của
người học cũng như chất lượng công tác quản lý của các chủ thể có chức năng. Trong đó, tính
khoa học, hợp lý và hữu ích của nội dung chương trình; cùng với nó là phương pháp dạy và học
đóng vai trò quyết định. Nội dung là cơ sở để xác định hệ phương pháp, nhưng đến lượt nó
phương pháp đóng vai trò là cái tạo nên những kích thích tố khiến nội dung thâm nhập, lưu giữ
và chuyển hóa đến tầm mức nào trong việc góp phần hình thành, tạo lập năng lực tư duy và khả
năng vận dụng tri thức đó để giải quyết các vấn đề thực tiễn - ở mỗi người học. Từ đó có thể nói:
mọi phương pháp sẽ trở nên vô nghĩa, nếu không đạt tới mục tiêu yêu cầu truyền thụ một nội
dung chương trình xác định. Nhưng với tính độc lập tương đối và tầm quan trọng của nó, phương
pháp trở thành cái không thể tách rời yếu tố nội dung chương trình trong hoạt động giáo dục.
Nếu quan niệm trên là hợp lý thì khi đề cập đến chất lượng hiệu quả của công tác đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay không thể không đề cập
đến việc đổi mới nội dung và phương pháp trong giáo dục - đào tạo ở các đơn vị đảm trách chức
năng này, và việc đổi mới đó, không thể không xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn. Nói rõ hơn,
chúng tôi ý thức được rằng, “biết lắng nghe và khuyến khích người mà mình phục vụ nói về các vấn đề
mà họ quan tâm” là một phương cách để chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn.
2. Đổi mới nội dung chương trình và quy trình đào tạo cao cấp lý luận Chính trị - Hành
chính hiện nay cần có thêm tiếng nói của những người lãnh đạo, quản lý ở các địa phương,
các đơn vị
Lâu nay, đối với giới chức có vị thế nhất định trong HTCT ở nước ta nói chung, khu vực các
tỉnh duyên hải miền Trung nói riêng, không ai lại không trực tiếp được tiếp cận, học tập nội dung
chương trình đào tạo của hệ thống giáo dục lý luận Chính trị - Hành chính quốc gia với những
cấp độ đào tạo khác nhau. Và cũng không ai phủ nhận giá trị (cho dù có thể còn mang tính hình
thức) của hệ thống bằng cấp mà họ đã nhận được… Tuy vậy, cũng như tất cả những ai đã qua
môi trường đào tạo của hệ thống Học viện, với tư cách là người phục vụ, chúng tôi muốn chia sẻ
những trăn trở, suy nghĩ… hy vọng tìm kiếm thêm chất liệu mới, góp phần nâng cao chất lượng
công tác đào tạo đội ngũ những nhà lãnh đạo, quản lý tầm địa phương trong khu vực của chúng
ta hiện nay.
Đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng hay giải pháp để giải quyết vấn đề đặt ra liên quan đến
chủ đề này, theo tôi thấy cần phải quan tâm đến hai tầng diện cơ bản sau: Tầng diện thứ nhất
gồm các vấn đề thuộc mục tiêu, nội dung, hệ quy trình, quy phạm liên quan đến việc tổ chức dạy
và học (còn gọi là quy trình đào tạo, bồi dưỡng) trong đó bao hàm sự liên kết, phối hợp giữa các
địa phương, các cơ quan cử người đi học và cơ quan xét, tuyển và cơ quan đào tạo. Và tầng diện
thứ hai là động cơ và cách thức dạy và học của cả hai chủ thể tham gia vào quá trình, hoạt động
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đó. Tách biệt hay bàn về một trong hai tầng diện trên trong đổi mới phương pháp hay nội dung
có thể và cần thiết trong nghiên cứu chuyên sâu, nhưng đặt trong tổng thể quá trình tìm kiếm
giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục đào tạo nói chung, thì cách làm
đó là phiến diện và kết quả sẽ không thể như ý.
Tuy nhiên, trong ý nghĩa tìm kiếm sự chia sẻ, tạo nên sự đồng thuận giữa người phục vụ
và đối tượng được phục vụ, phải chăng cần bàn luận và trao đổi để tháo gỡ các loại vấn đề liên
quan đến mục tiêu - nội dung và hệ quy trình, quy phạm trong tổ chức dạy và học lý luận Chính
trị - Hành chính hiện nay. Bởi lẽ, đây là một mắt xích cơ bản, có vai trò định hướng toàn bộ hoạt
động liên kết giữa các chủ thể có liên quan, đồng thời cũng là cơ sở định hướng (quy định) toàn
bộ hoạt động của đơn vị có chức năng giáo dục đào tạo. Nói cách khác, có thể xem đây là mảng
quy trình vận hành - tác nghiệp của cả hệ thống từ các đơn vị có chức năng xét - cử (chọn) người
học đến cơ sở đào tạo (trong đó bao gồm cả quy trình thao tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy
- khối khoa, phòng chức năng).
Trong hệ thống giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị do hệ thống Học viện
Chính trị - Hành chính quốc gia đảm nhận hiện nay, quá trình dạy và học ở mọi hệ lớp đào tạo, bồi
dưỡng đều diễn ra theo quy trình cơ bản sau:
- Trên cơ sở mục tiêu và chương trình đào tạo đã xác định (chủ yếu là bằng cao cấp lý luận Chính
trị - Hành chính), từ yêu cầu của công tác đào tào, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong HTCT các ngành, các
cấp, các địa phương, Ban tổ chức Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong hệ
thống Học viện giao chỉ tiêu mở lớp (số lượng lớp theo cấp độ chương trình, số lượng học viên của từng
địa phương hoặc ban, ngành,...) cho từng đơn vị đào tạo theo từng năm học, khoá học.
- Căn cứ vào chỉ tiêu có tính pháp lệnh này, cơ quan (vụ, phòng quản lý đào tạo) rà soát hồ sơ
(do các cơ quan quản lý cán bộ đi học) những người đủ tiêu chuẩn, thực hiện kế hoạch chiêu sinh;
dự kiến kế hoạch giảng dạy và học tập (theo từng học kỳ hoặc cả năm học) - kế hoạch này được gửi
đến lãnh đạo các đơn vị chức năng tham khảo, đề xuất, chỉnh lý và trình chủ thể có thẩm quyền phê
duyệt, ban hành. Lãnh đạo các đơn vị có chức năng giảng dạy, căn cứ vào kế hoạch tổng thể đó để
thực hành các tác nghiệp cụ thể nhằm bảo đảm thực hiện nội dung chương trình bộ môn, tiến độ
và chất lượng của quá trình dạy - học ở mỗi lớp.
- Trên cơ sở kế hoạch giảng dạy cho mỗi khóa, lớp đã được phổ biến, các khoa phối hợp với
các phòng chức năng (chủ yếu là phòng quản lý đào tạo và phòng thông tin tư liệu - thư viện)
triển khai thực hiện trong quá trình phục vụ các lớp. Các công đoạn này mang ý nghĩa là những
hoạt động dạy học - chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình dạy và học.
Nếu phân tích quy trình và các bước của tầng diện này, phải chăng cần có sự trao đổi bàn
bạc các loại vấn đề sau:
Một là, chia sẻ và góp một tiếng nói để đổi mới nội dung chương trình hệ cao cấp lý luận
Chính trị - Hành chính hiện tại
Trong giáo dục đào tạo mục đích, mục tiêu (đầu ra) sẽ là căn cứ đầu tiên để xác định nội
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dung, chương trình, quy trình đào tạo, bồi dưỡng. Căn cứ vào mục tiêu của Đảng và Nhà nước, trước
đây nội dung chương trình được Hội đồng lý luận quốc gia chủ trì biên soạn nhằm đưa ra một bộ giáo
trình chuẩn cho các môn lý luận cơ bản. Tuy nhiên , do nhiều nguyên nhân khác nhau, chỉ có hai tập
giáo trình Triết học và Kinh tế học chính trị Mác - Lênin được xuất bản. Sau đó, trong xu thế đổi mới nội
dung chương trình phù hợp với xu thế “đổi mới, cải cách”, rất nhiều đề án được Nhà nước thông qua
để biên soạn các khung chương trình mới cho toàn hệ thống Học viện và cho cả các trường chính trị
tỉnh, thành phố - khi về chuyên môn đều do Học viện trung tâm thống nhất quản lý, chỉ đạo.
Ở tầm cấp Học viện khu vực, từ khi chuyển sang đào tạo chương trình cao cấp cho đến nay,
nội dung chương trình các bộ môn giảng dạy trong hệ thống Học viện đã có nhiều điều chỉnh,
bổ sung (từ năm 1983 – 1992: chương trình cao cấp lý luận chính trị 2 năm; 1993 – 2005: chương
trình cử nhân chính trị - 2 năm và 3 năm xen kẽ chương trình hoàn chỉnh cử nhân 4 tháng hoặc 7
tháng; 2006 – 2008: chương trình cao cấp chính trị - hệ 1 năm; 2008 – 2011: chương trình đào tạo
theo khối kiến thức - chuyên đề - cao cấp Chính trị - Hành chính - hệ 10 tháng và hiện nay đang
chuẩn bị để năm học 2012 - 2013 triển khai đào tạo theo chương trình mới…)
Tất nhiên, đã là nội dung chương trình đào tạo của một bậc đào tạo nhất định trong hệ
thống đào tạo quốc gia thì phải dựa trên chuẩn chung - vừa cập nhật nội dung, chương trình và
xu hướng phát triển của khoa học lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo - quản lý hiện đại, vừa thể
hiện đặc thù (chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước hay của mỗi khu vực - vùng lãnh
thổ quốc gia); đồng thời đáp ứng ở mức độ nhất định nhu cầu hoạt động lãnh đạo, quản lý của
đất nước và của mỗi vùng. Điều đó, phần nào đã được thể hiện trong nỗ lực đưa ra nhiều khung
nội dung chương trình của các cơ quan có thẩm quyền… Và trong một ý nghĩa nhất định, kết
quả đó phản ánh sự trăn trở, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân được giao trọng trách.
Hai là, cần có sự chia sẻ về triết lý và hình thức đào tạo hiện đại
Có lẽ, chúng ta đều chia sẻ với quan điểm cho rằng: Giáo dục hiện đại là “đào tạo ra những
cái đầu đặt bên cạnh những cái đầu chứ không phải đào tạo ra tay chân lắp vào những cái đầu
đã có sẵn”. Thế nhưng, thực trạng dạy và học ở nước ta nói chung, đặc biệt trong hệ thống lý luận
chính trị nói riêng vẫn đang ở trong tình trạng “giáo điều, xơ cứng”. Một số quy định về nội dung,
quy trình, phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và quá trình đào tạo còn mang tính
hình thức, chưa thật sát hợp đặc thù về tính chuyên ngành lý luận chính trị và đặc trưng về xã hội
thông tin trong thời đại internet; có nhiều quy định mang tính “tình thế” nếu không nói là chậm
thích nghi. Cách làm này, vô hình trung tạo cho người học một tâm lý ỉ lại, đối phó và đáng buồn
hơn là sự thụ động, thiếu tính sáng tạo trong quá trình học tập. Không phải ngẫu nhiên mà có
nhà khoa học giáo dục đã nhận xét rằng, trong thời gian qua, trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam,
rất nhiều thứ lẽ ra phải được tuân thủ nghiêm thì lại “nổi loạn”, còn một thứ cần “nổi loạn” - tư duy
- lại không diễn ra. Và, để khắc phục căn bệnh này, thì triển khai dạy học theo chuẩn CDIO là một
giải pháp hay định hướng trong giáo dục - đạo tạo hiện nay.
Về hình thức đào tạo được giới lãnh đạo, quản lý ưu tiên, trong những năm gần đây vẫn là
tập trung, bên cạnh đó vẫn có một tỷ lệ nhất định cho hệ tại chức. Đáng bàn không phải là hình
thức đào tạo nào có hiệu quả, nhưng nói về sự liên kết, phối hợp, chúng tôi nghĩ quan trọng vẫn
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là công tác phối hợp giữa cơ sở mở lớp với Học viện (cụ thể là khoa tác nghiệp giảng dạy và giảng
viên đứng lớp). Trong bối cảnh cách dạy và học như hiện nay, thời gian học ở lớp đối với người
học vẫn là một tiêu chí phản ánh tính nghiêm túc về phương diện tổ chức, quản lý quá trình dạy
và học. Rất lạ và rất đáng trao đổi là, ở Việt Nam, trong khi tổ chức chủ quản đã cử cán bộ đi học
- kể cả học tập trung, họ vẫn tiếp tục bố trí cho cán bộ đó đi học một khóa đào tạo dài ngày khác
hoặc thỉnh thoảng lại “phân công” cho đối tượng những việc khác, thậm chí kể cả xuất ngoại dài
ngày? Hiện tượng này đặt những người dạy, người quản lý lớp rơi vào tình thế rất “khó xử”.
Ba là, cần có sự liên kết, phối hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ quan chủ quản trong việc quản
lý, đánh giá cán bộ đang theo học tại Học viện
Dù chưa phải ai cũng chia sẻ và thông cảm với những bất cập đang tồn tại trong chương
trình đào tạo lý luận chính trị - hành chính hiện nay, nhưng có một thực tế là nhu cầu đào tạo ở
các địa phương, ngành, đơn vị trong địa bàn khu vực duyên hải miền Trung về loại bằng cấp này
vẫn còn rất nhiều. Điều quan trọng là tìm ra cách thức để liên kết đào tạo vừa đảm bảo thỏa mãn
nhu cầu của người học và cơ quan cử người đi học, vừa phù hợp với khả năng có giới hạn của cơ
quan quan đào tạo.
Ở đây, bên cạnh việc phải có thể chế, cơ chế để cử và tuyển người đúng chuẩn, nên chăng
có thể bổ sung thêm cơ chế kiểm tra đầu vào để cơ sở đào tạo có thêm thẩm quyền hay chí ít
cũng là thông tin về trình độ thực của đối tượng - người học. Về phía người dạy, chúng tôi ý thức
rằng, quản lý chuyên môn là chỉ đạo và giám sát biên soạn giáo án và dạy sao cho phù hợp với
yêu cầu thực tiễn các tỉnh duyên hải Trung Bộ (và các tỉnh Tây Nguyên) cũng như đặc thù đối
tượng cụ thể. Tránh tình trạng dùng chung một giáo án cho các hệ lớp, thậm chí các lớp cùng hệ.
Nhưng điều đó, cũng cần có sự phối hợp sự nhận xét, đánh giá xác đáng trình độ, năng lực, thậm
chí cả trạng thái tâm lý của cán bộ của địa phương, đơn vị chủ quản. Và sự phối hợp này không
phải chỉ một lần - mới nhập học mà suốt cả quá trình đào tạo - kể cả sử dụng về sau.
3. Liên kết trong nghiên cứu và ứng dụng thành quả nghiên cứu khoa học - một đòi hỏi
khách quan của các địa phương và của các trung tâm nghiên cứu
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là thiên chức cơ bản của giới trí thức. Theo nghĩa đó, người
xưa đã xem đó là “Nguyên khí của quốc gia”. Nhưng nguyên khí đó mạnh hay suy còn tùy thuộc
vào thái độ và cách ứng xử của những người cầm quyền. Chính vì thế, trong khuôn khổ của sự
liên kết hiện nay, các địa phương, các chủ thể lãnh đạo, quản lý cần chia sẽ với giới NCKH trong
Vùng bằng các hành động cụ thể sau:
Thứ nhất, tạo một môi trường trong lành cho sự tự do của những chủ thể sáng tạo
Một trong những nguyên tắc cơ bản của lý luận nhận thức mác-xít là thừa nhận năng lực
nhận thức của con người. Về nguyên tắc, không có và không thể có đối tượng nào mà con người
không thể biết, có cái hiện tại chưa biết, nhưng trong tương lai sẽ biết. Tuy vậy, cũng lại phải hiểu
rằng, thế giới vật chất tồn tại khách quan là vô cùng, vô tận; đồng thời cũng không ngừng
biến đổi, nên khả năng - năng lực nhận thức của con người luôn có tính lịch sử - xã hội. Và vì
thế, mỗi con người cụ thể, mỗi thời đại cụ thể, cho dù đã gặt hái được kết quả vĩ đại nào đó

138

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung
trong giải thích thế giới và cải tạo thế giới thì đó cũng chỉ là một nấc thang của sự phát triển
chứ không thể là đỉnh điểm cuối cùng. Có thể đó là lý do để F. Ănghen nói rằng, thế hệ đi sau
luôn có một đặc ân được đứng trên vai của những người khổng lồ. Và, tiếp dòng tư duy đó của
ông, phải chăng cần hiểu rằng, được đứng ở đó những thế hệ sau phải có sứ mệnh tiếp tục tìm
tòi, khám phá để lại xuất hiện những người khổng lồ mới cho các thế hệ tiếp theo.
Từ đó cho thấy, tiếp cận chân lý - điều mà con người có khả năng làm được và luôn mong
muốn làm được nhiều hơn, không thể là một hành động tức thời, giản đơn, rập khuôn, máy móc,
đó là một quá trình liên tục, biện chứng, tích cực và sáng tạo. Vai trò của nhân tố lãnh đạo, quản
lý là tôn trọng và tạo không gian - môi trường cho sự tự do sáng tạo của các nhà khoa học chân
chính.
Thứ hai, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thích nghi và trở thành chủ nhân có bản lĩnh
trong thời đại mới
Trong NCKH không thể khởi đầu từ số không (0). Vốn hiểu biết - kiến thức nhất định nào
đó về lĩnh vực cần nghiên cứu là điều kiện tối thiểu cho mọi NCKH - có tính chuyên sâu, khả dĩ
tạo nên những sản phẩm có hàm lượng trí tuệ nhất định. Đúng như Polia - một nhà toán học nổi
tiếng người Nga đã từng nói: Mọi phát minh tình cờ chỉ có được ở những đầu óc đã chuẩn bị sẵn.
Một sức mạnh chưa từng có trong lịch sử đã được đặt trong tay của cả nhân loại. Trí tuệ của
con người dường như đang bước vào thời đại của sự “thăng hoa”, và chính điều đó đã tạo ra sự
thay đổi hằng ngày, hàng giờ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Rồi tất cả những thay đổi đó,
về cơ bản đã được thông tin kịp thời trên mạng Internet toàn cầu. Ngày nay sự thành công của
mỗi quốc gia, dân tộc không còn phụ thuộc nhiều vào sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên
mà chủ yếu phụ thuộc vào trình độ, năng lực trí tuệ của tất cả các tầng lớp cư dân, đặc biệt là của
giới lãnh đạo, giới kinh doanh và tầng lớp trí thức - những người làm công tác nghiên cứu, sáng
tạo trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Chính vì thế trong thời đại Internet phương cách tốt nhất, có hiệu quả nhất để có thể làm
giàu sự hiểu biết của mình bằng sự hiểu biết của nhân loại, là biết cách khai thác thông tin trên
mạng; và cũng do đó, một trong những điều kiện có thể làm việc này có hiệu quả đó là phải sử
dụng - càng thành thạo càng tốt - tiếng Anh. Bởi lẽ, 90% thông tin trên mạng được viết bằng
tiếng Anh.
Riêng trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn nói chung và khoa học lý luận chính trị nói
riêng, ngoài vốn tri thức chuyên ngành, theo cảm nhận - kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản
thân, để có khả năng trở thành một nghiên cứu viên thực sự cần có kế hoạch để chủ động tích
luỹ thêm ít nhất là những tri thức cơ bản của các ngành như triết học, kinh tế học và chính trị học...
mới có thể hình thành nên một nền tảng tri thức và phương pháp luận khả dĩ - đủ sức tiếp nhận và xử
lý có hiệu quả nguồn thông tin phong phú, đa chiều.
Thứ ba: Tạo lập thể chế và cơ chế để đánh giá, thẩm định thành quả và phân bổ hài hòa
các giá trị - động lực của hoạt động NCKH.
Nhận thức khoa học cũng là quá trình phản ánh hiện thực khách quan của con người.
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Nói cách khác, con người là chủ thể của mọi hoạt động sáng tạo, vì thế các yếu tố như lợi ích, lý
tưởng, ý chí… của chủ thể luôn là những nhân tố tham gia và ảnh hưởng đến kết quả nhận thức.
Lý tưởng, hoài bão và cả ý chí luôn có vai trò quan trọng trong việc định hướng hành vi của con
người. Không phải ngẫu nhiên mà L.Tônxtôi đã từng viết, lý tưởng là ngôi sao dẫn đường, không
có lý tưởng thì không có phương hướng chắc chắn. Còn C.Mác thì biểu đạt tư tưởng đó một cách
hình tượng và sống động hơn, khi ông nói, những kẻ nào rút gươm ra khỏi vỏ một cách hững hờ thì
những kẻ đó không bao giờ có thể bảo vệ tới cùng lý tưởng của mình.
Hoàn toàn chia sẻ với ý tưởng của các vị tiền bối, nhưng có lẽ để thực tế và dễ chấp nhận
hơn, từ cuộc sống của những người có nhiều năm làm nghề - tôi nghĩ, phải chăng một vấn đề đặt
ra trong NCKH hiện nay là giải quyết bằng thể chế và cơ chế để bảo đảm xử lý hài hoà nhu cầu - lợi
ích của các cấp độ chủ thể. Bởi lẽ, đảm bảo hài hoà về nhu cầu, lợi ích giữa các chủ thể đã, đang
và sẽ là một trong những động lực trực tiếp - kích thích mọi hoạt động của con người và xã hội
loài người, trong đó có cả hoạt động NCKH.
Trong sự phát triển của ngành khoa học xã hội hiện nay, nên chăng cần nhận thức về sự bức
bách trong việc nâng cao tính ứng dụng của các công trình. Đây không chỉ là đòi hỏi của thực tiễn, nó
phải trở thành những đơn đặt hàng cụ thể của các địa phương. Đó cũng là phương thức cơ bản để các
nhà khoa học tự khẳng định mình. Như thế, để NCKH có hiệu quả cần có sự liên kết và phối hợp chặt
chẽ giữa 3 cấp độ chủ thể có liên quan - từ cơ quan duyệt - giao đề tài đến người thực hiện đề tài và
cuối cùng là đơn vị, địa phương triển khai - ứng dụng, thẩm định.
Thiết nghĩ, điều này không ít người cũng thấy, cũng biết và cũng đã nói nhiều, song xem ra chưa
có những chuyển biến thật sự.
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PHẦN II
THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG
SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
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THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC
PHỤC VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2015
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

N

guồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển của
mọi nền kinh tế. Kinh nghiệm từ những nước mới công nghiệp hoá thành
công đã cho thấy chính yếu tố con người mới là nhân tố có ý nghĩa quyết
định. Bởi lẽ hiện nay, trong xu thế phát triển kinh tế tri thức, lợi thế về nguồn
tài nguyên thiên nhiên, giá lao động rẻ dần nhường chỗ cho lợi thế về nguồn
nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo. Vì vậy việc đào tạo, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực chính là một trong những giải pháp cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội
của một địa phương, của một vùng và cả quốc gia.
Tỉnh Thừa Thiên Huế được xác định là trung tâm văn hóa, khoa học giáo dục lớn của cả
nước, có một hệ thống đào tạo nguồn nhân lực khá hoàn chỉnh từ bậc sơ cấp đến sau đại học.
Toàn tỉnh có 24.000 giáo viên và giảng viên, trong đó có 151 giáo sư và phó giáo sư; 362 tiến sĩ;
1.284 thạc sĩ; nhiều nhà giáo được phong danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú. Đại
học Huế là 1 trong 14 đại học được Thủ tướng Chính phủ xác định là Đại học trọng điểm quốc
gia với khoảng 60.000 sinh viên theo học bình quân / năm, bao gồm 7 trường đại học thành viên,
3 khoa trực thuộc và 8 trung tâm; với 97 chuyên ngành đào tạo bậc đại học, 65 chuyên ngành
đào tạo thạc sĩ và 24 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 30 chuyên ngành đào tạo bác sỹ chuyên khoa
(BSCK) I và 24 chuyên ngành đào tạo BSCK II. Ngoài ra, còn có Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Dân
lập Phú Xuân, 7 trường cao đẳng, 5 trường trung cấp chuyên nghiệp và 2 trường cao đẳng nghề,
4 trường trung cấp nghề và 10 trung tâm dạy nghề, hàng năm đào tạo khoảng gần 50.000 nhân
lực cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu
khoa học cho sinh viên và giảng viên, Đại học Huế và hệ thống các trường thành viên đã thiết lập
quan hệ với 60 trường đại học, viện nghiên cứu ở 30 nước trên thế giới, trong đó tổ chức liên kết
đào tạo với một số trường nổi tiếng ở Đông Nam Á, Pháp, Úc, Đức, Mỹ, Nhật và Hà Lan…
Bên cạnh đó, Bệnh viện Trung ương Huế - hạt nhân của Trung tâm y tế chuyên sâu, có một
đội ngũ cán bộ chất lượng cao gồm 2.343 người, trong đó có 18 giáo sư và phó giáo sư; 28 tiến
sỹ; 145 thạc sỹ; 53 BSCK II; 82 BSCK I và 118 bác sỹ, phục vụ cho 60 khoa lâm sàng và cận lâm sàng,
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10 phòng chức năng và 5 trung tâm, với quy mô 2.184 giường bệnh nội trú. Bệnh viện có nhiệm
vụ khám và chữa bệnh chuyên khoa sâu cho 14 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên; kết hợp
với trường Đại học Y Dược Huế đào tạo cán bộ đại học và sau đại học cho 16 tỉnh miền Trung và
Tây Nguyên. Đây là thế mạnh của tỉnh trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế trong
tương lai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
1. Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh
Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế của tỉnh thời gian qua đã có sự chuyển dịch mạnh
theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng lao động
ngành nông - lâm nghiệp. Năm 2010, tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế
quốc dân là 557 ngàn người. Trong đó: khu vực nông - lâm - thủy sản là 203 ngàn người, chiếm
tỷ trọng 36,6%; công nghiệp - xây dựng là 152 ngàn người, chiếm tỷ trọng 27,3%; dịch vụ là 201
ngàn người, chiếm tỷ trọng 36,1%.
Thừa Thiên Huế từ lâu đã trở thành một điểm đến du lịch, thành phố Festival hấp dẫn đối
với du khách trong và ngoài nước. Xác định rõ lĩnh vực du lịch - dịch vụ là một thế mạnh của tỉnh,
góp phần tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, tạo công ăn việc làm và giúp chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, toàn ngành du lịch Thừa Thiên Huế đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng du
lịch - dịch vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo ra sản phẩm du lịch mới và phát triển hội nhập để xứng
tầm với tiềm năng và thế mạnh của tài nguyên du lịch trên địa bàn.
Cùng với sự phát triển mạnh hệ thống cơ sở kinh doanh du lịch, nguồn nhân lực trực tiếp
kinh doanh du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế có sự phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng.
Số lao động trực tiếp làm việc trong ngành du lịch năm 2010 tăng 1,5 lần so với năm 2005 và hơn
3 lần so với năm 2000 (năm 2010 đạt 6.000 lao động, năm 2005 đạt 4.000, năm 2000 đạt 1.950).1
Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, có kinh
nghiệm về kiến thức nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ trong tổng số lao động của các doanh
nghiệp tăng dần. Trong số lao động quản lý các doanh nghiệp, tỷ lệ lao động được đào tạo về
kiến thức quản lý khách sạn, marketing, ngoại ngữ, tin học ứng dụng... tăng khá nhanh. Theo
thống kê, đến nay toàn ngành có hơn 70% lao động đã qua đào tạo (cả nước đạt 50% lao động
qua đào tạo), trong đó 50% đạt trình độ đại học và cao đẳng. Lao động trẻ chiếm tỉ trọng ngày
càng cao, đạt trên 90% trong tổng số lao động. Đội ngũ lễ tân và hướng dẫn viên du lịch hầu hết
được đào tạo về chuyên môn và ngoại ngữ, trong đó số lao động biết 2 ngoại ngữ trở lên đạt trên
10%2.
Cơ sở đào tạo nhân lực du lịch cũng tăng đáng kể, đến nay toàn tỉnh đã có 4 trường, trung
tâm tham gia đào tạo nghề du lịch với số lượng tuyển sinh hàng năm vào khoảng 2.000 học viên.
Hệ thống các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo nguồn nhân lực du lịch ngày càng được
nâng cấp và phát triển. Trường Cao đẳng nghề du lịch tỉnh được tăng cường cơ sở vật chất và lực
lượng giáo viên đảm nhiệm vai trò đào tạo nguồn nhân lực không những để cung cấp cho ngành
1. Nguồn Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
2. Nguồn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.
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du lịch tỉnh nhà mà còn cung cấp nhân lực cho nhiều tỉnh khu vực miền Trung. Các ngành nghề
đào tạo chủ yếu là: nghiệp vụ lễ tân, buồng, nhà hàng, bếp, điều hành du lịch... Số lượng đào tạo
hàng năm khá lớn đã góp phần không nhỏ giải quyết phần nào nhu cầu bức bách của xã hội.
2. Những hạn chế về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh
a. Nhìn chung, trình độ nguồn nhân lực của tỉnh ngày càng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng
được yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lực lượng lao động có trình độ,
lành nghề hay có tay nghề cao vẫn còn quá ít; chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu
của đơn vị sử dụng... Do vậy các đơn vị sử dụng phải mất thời gian và chi phí để đào tạo lại. Điều
này một phần là do thiếu sự liên kết trong đào tạo giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, đào tạo
chưa theo nhu cầu sử dụng mà chỉ tập trung đào tạo những ngành đang có, chưa nghiên cứu mở
thêm những ngành nghề xã hội có nhu cầu.
Đội ngũ nhân lực của tỉnh hiện nay vẫn còn thiếu lực lượng chuyên gia giỏi, nhất là trong
các lĩnh vực công nghệ cao (ngoại trừ y tế, nông nghiệp và công nghệ sinh học), thiếu cán bộ đầu
đàn có khả năng hoạch định chính sách. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế, vốn và
lao động (nguồn nhân lực trình độ cao) dễ dàng di chuyển giữa các vùng, miền, khu vực và quốc
gia. Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức cho tỉnh.
b. Trong lĩnh vực du lịch, tuy đã có những chuyển biến tích cực, nhưng nguồn nhân lực tại
các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn đang trong tình trạng thiếu và yếu.
- Thiếu lao động đủ năng lực quản trị từ cấp thấp đến cấp cao (các đơn vị buộc phải chi
khoản tiền rất lớn để thuê người nước ngoài, hoặc phải tìm mọi cách để thu hút lao động từ các
đơn vị khác).
- Thiếu chuyên gia marketing, các nhà quản lý lữ hành chuyên nghiệp (nguồn khách quốc
tế cũng như nội địa hiện đang phụ thuộc vào các hãng lữ hành lớn ở 2 đầu đất nước là: Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh).
- Thiếu nghiêm trọng hướng dẫn viên thông thạo một số ngoại ngữ như: tiếng Nga, Thái
Lan, Tây Ban Nha, Đức… Đây những thị trường tiềm năng và quan trọng của khu vực các tỉnh
duyên hải miền Trung.
- Thiếu tính ổn định về nguồn nhân lực. Do tâm lý của người lao động vẫn thích làm việc tại
các cơ sở kinh doanh có yếu tố nhà nước, gây khó khăn cho các doanh nghiệp (đặc biệt là những
doanh nghiệp du lịch tư nhân có quy mô nhỏ) trong việc bảo đảm nguồn lao động, nhất là vào
mùa cao điểm.
- Thiếu chương trình đào tạo phù hợp thực trạng phát triển du lịch của địa phương (Thừa
Thiên Huế là nơi phát triển mạnh loại hình du lịch biển nhưng các cơ sở đào tạo chưa triển khai
chương trình đào tạo về dịch vụ spa, quản gia, cứu hộ, dịch vụ thể thao, giải trí trên biển…).
- Thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo nghề du lịch với các cơ sở kinh doanh du
lịch, do đó chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của các bên.
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Nguồn nhân lực tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh còn yếu trên nhiều mặt:
- Yếu về chất lượng lao động, tỷ lệ khách phàn nàn về chất lượng dịch vụ còn khá cao.
- Yếu về tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức, điều phối.
- Đội ngũ quản lý cấp trung gian và cấp cao của nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động chủ yếu
theo kinh nghiệm.
- Yếu về công tác quản trị nguồn nhân lực. Chưa xây dựng được tiêu chuẩn công việc nên
tiềm năng của người lao động chưa được phát huy đầy đủ. Mô hình quản trị nguồn nhân lực hiện
đại, tiên tiến chỉ mới được áp dụng tại một số đơn vị chủ yếu liên doanh nước ngoài và tại các đơn
vị có quy mô lớn, quản lý theo tập đoàn.
- Yếu về kỹ năng làm việc theo nhóm, trình độ ngoại ngữ, tính chủ động, sáng tạo trong
công việc. Theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia nước ngoài và kết quả điều tra bộ phận
nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, nhân viên tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên
địa bàn tỉnh rất thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi nhưng kém về kỹ năng quảng
bá, giới thiệu và bán sản phẩm, thiếu tự tin, tính sáng tạo và năng lực tổ chức công việc.
- Yếu về sự cân đối giữa quy mô đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động. Hiện nay một số nghề
đào tạo đang có cung lớn hơn cầu là: nghiệp vụ lễ tân, lữ hành, hướng dẫn viên (đây là những
nghề cho chi phí đào tạo tương đối thấp). Trong lúc đó, một số nghề đào tạo đang có xu hướng
cầu lớn hơn cung là: dịch vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn (đây là những nghề cho chi
phí đào tạo tương đối cao). Điều này dẫn đến sự mất cân đối giữa quy mô đào tạo và nhu cầu sử
dụng lao động.
- Yếu về chất lượng đội ngũ giáo viên (một bộ phận đáng kể giáo viên dạy nghề chưa từng
làm việc trong cơ sở kinh doanh, do đó kỹ năng thực hành còn hạn chế).
Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh như đã trình bày ở trên
và định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ để
giải quyết bài toán cân đối giữa cung và cầu về nguồn nhân lực du lịch.
3. Dự báo nhu cầu nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015
Theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 25.5.2009 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế phấn
đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2015, là trung tâm của khu vực
miền Trung và là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa
học - công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn
đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc
tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả
nước và khu vực các nước Đông Nam Á.
Đến năm 2015 dự báo nhu cầu lao động của tỉnh Thừa Thiên Huế là 634 nghìn người, số lao
động qua đào tạo 469 nghìn người, chiếm 74% tổng số lao động, trong đó tập trung ưu tiên vào
các lĩnh vực sau:
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- Khu vực dịch vụ đào tạo (chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo
hiểm, quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, chuyên gia tư vấn; đội ngũ bác sĩ chuyên
khoa trình độ cao và chuyên gia kỹ thuật y tế giỏi).
- Khu vực công nghiệp - xây dựng (đào tạo kỹ sư giỏi trong các ngành sản xuất như cơ khí
chế tạo, vật liệu mới, xây dựng dân dụng, kỹ sư thiết kế, quy hoạch đô thị, kiến trúc sư).
- Lao động lành nghề và cán bộ quản lý giỏi (trong các lĩnh khách sạn, nhà hàng cao cấp,
khu du lịch, khu nghỉ dưỡng...).
a) Dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015:
Năm 2011, tổng lượt khách đến Thừa Thiên Huế đạt 1.600.000 lượt khách, tăng 1,5 lần so
với năm 2005, tăng 6,3% so với năm 20101. Dự báo khách du lịch đến Thừa Thiên Huế trong
những năm tới như sau:
Dự báo khách du lịch2
Tăng trưởng

Chỉ tiêu

Đơn
vị
tính

2005

2010

2015

Tổng số khách

L/K

1.094.400

1.486.512

2.500.000

9.2%

8.0%

Khách quốc tế

L/K

360.400

612.498

1.200.000

14.2%

11.4%

Ngày lưu trú TB

ngày

1.60

2,02

2,53

5.6%

3.8%

Tổng số ngày khách

ngày

576.600

1.323.600

3.040.000

20.6%

15.6%

L/K

698.600

874.014

1.300.000

7.4%

5.4%

ngày
ngày

1.61
1.122.300

2,05
1.674.178

2,26
3.400.000

7.4%
15.4%

0.4%
8.1%

Khách nội địa
Ngày lưu trú TB
Tổng số ngày khách

bình quân
2006 2011 2010
2015

Theo đó, dự báo nhu cầu lao động làm việc trong ngành du lịch Thừa Thiên Huế như sau:
Dự báo lao động du lịch3
Tăng trưởng
bình quân

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Lao động trực tiếp

LĐ

4.000

6.000

10.000

8.45%

10.76%

Lao động gián tiếp

LĐ

22.000

30.000

48.000

6.40%

9.86%

Tổng số lao động

LĐ

23.000

36.000

58.000

9.37%

10.01%

2005

2010

2015

2006
-2010

1. Nguồn Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH Thừa Thiên Huế năm 2011.
2. Nguồn Báo cáo Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Nguồn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
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4. Các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
a. Trên cơ sở phân tích hiện trạng sử dụng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh trong thời gian
qua và kết quả dự báo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế
tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
như sau:
Một là, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phát triển nhân lực nhằm tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về phát triển nhân lực. Xem vấn đề
phát triển nguồn nhân lực là sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của
Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp với tư cách là người
sử dụng lao động và của chính bản thân người lao động.
Hai là, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tập trung nâng cao chất lượng giáo
dục, đào tạo, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng
lập nghiệp... nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đây vừa là giải pháp cấp thiết trước
mắt, vừa là giải pháp cơ bản lâu dài, bao gồm các cơ chế chính sách, đội ngũ giáo viên, chương
trình đào tạo, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và học tập.
Ba là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ khuyến khích thúc đẩy phát
triển nhân lực. Tạo mối liên kết đa chiều trong đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực giữa
các tỉnh trong Vùng và các cơ sở đào tạo khác trong cả nước. Đó là yếu tố rất quan trọng, là nền
tảng để phát huy tiềm năng, thế mạnh, nắm bắt cơ hội và hạn chế tối đa cạnh tranh cục bộ, sao
cho cùng phát triển nguồn nhân lực một cách đồng bộ, đủ về số lượng, cơ cấu phù hợp, đạt chất
lượng tốt đáp ứng nhu cầu xã hội.
Bốn là, tiếp tục xã hội hóa việc đào tạo nguồn nhân lực: Tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo
dân lập, tư thục tham gia đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục tăng cường hơn nữa việc khai thác, đa
dạng hóa các nguồn lực để phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực; chú ý việc thu hút đầu tư
ngoài Vùng và từ nước ngoài vào lĩnh vực này. Khuyến khích sự liên doanh liên kết trong đào tạo
phát triển nguồn nhân lực.
b. Riêng đối với nguồn nhân lực du lịch, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp:
Một là, mở rộng năng lực các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về du lịch hiện có, phát triển
nhiều mô hình đào tạo du lịch đa dạng để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho du lịch Thừa Thiên Huế.
Thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục đào tạo đối với du lịch; thường xuyên mở các lớp đào
tạo ngắn hạn, đào tạo lại cho cán bộ, công nhân viên các khách sạn, nhà hàng, các cán bộ quản
lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tạo cơ hội cho cán bộ quản lý, người lao động học tập kinh nghiệm
quản lý và kinh doanh du lịch ở một số nước phát triển mạnh về du lịch thông qua các quan hệ
tại một số nước có trình độ.
Hai là, khuyến khích các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án nước ngoài có chương trình
chuyển giao công nghệ quản lý, kinh doanh cho cán bộ quản lý và người lao động Việt Nam.
Từng bước xây dựng đội ngũ các nhà quản lý, các nhà doanh nghiệp năng động, sáng tạo và đủ
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năng lực điều hành các hoạt động kinh doanh du lịch hiệu quả. Tăng cường hợp tác quốc tế với
các tổ chức quốc tế, các vùng lãnh thổ trong hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực du lịch.
Ba là, trong điều kiện nguồn lực đầu tư có hạn, từng cơ sở đào tạo không thể tự giải quyết
ngay việc phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ giáo viên, xây dựng chương trình đào tạo, đổi
mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu. Do đó, việc tăng cường liên kết để phát huy sức mạnh
tổng hợp là hết sức cần thiết. Hoạt động liên kết có thể thực hiện theo các hướng sau:
- Hình thành khối liên kết các cơ sở đào tạo nghề du lịch không những trên địa bàn tỉnh mà
trên cả các tỉnh duyên hải miền Trung nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo giáo viên nghề,
xây dựng chương trình đào tạo liên thông giữa các trường từ nghề lên trung cấp và cao đẳng.
- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề với các cơ sở kinh doanh, hiệp hội
du lịch, hiệp hội khách sạn. Có cơ chế phù hợp để thu hút đào tạo viên hiện có của các doanh
nghiệp làm giáo viên thỉnh giảng cho các cơ sở đào tạo. Mở rộng hình thức đào tạo theo nhu cầu
của doanh nghiệp.
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đào tạo nghề du lịch quốc tế để tổ chức các khóa
đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp. Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc
tế trong việc xây dựng các nghề đào tạo đạt chuẩn quốc tế, hoặc khu vực theo quy hoạch của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để hình thành kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên
(HSSV), tổ chức cho HSSV tham gia phục vụ các sự kiện của địa phương, của doanh nghiệp để có
cơ hội rèn luyện các kỹ năng qua thực tiễn và có thêm thu nhập.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đối với công tác đào tạo nghề du lịch. Triển khai rộng
rãi công tác hướng nghiệp, nâng cao nhận thức về lựa chọn nghề nghiệp, cơ hội việc làm trong
ngành du lịch cho học sinh phổ thông bằng nhiều hình thức (giới thiệu tại các trường phổ thông
hoặc qua phương tiện thông tin đại chúng, tham gia hội chợ việc làm…)
Tóm lại, có thể nói phát triển nguồn nhân lực vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến
lược và cũng là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, phải đặt lên vị trí hàng đầu trong quá trình
phát triển, trong đó đòi hỏi phải có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác liên quan đến
công tác đào tạo, cũng như sự thống nhất ý chí và hành động của các địa phương trong quá trình
triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung,
của các tỉnh duyên hải miền Trung nói riêng.
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THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC PHỤC VỤ
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020
CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

P

hát triển nhân lực đảm bảo về số lượng, có chất lượng và cơ cấu hợp lý là động lực
quyết định để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi
quốc gia, địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Những
năm qua, công tác phát triển nhân lực ở thành phố Đà Nẵng đã có những đóng
góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và một phần
cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Tham luận này tập trung trình bày thực trạng sử dụng và nhu cầu nhân lực phục vụ mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng.
1. Thực trạng sử dụng nhân lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
1.1. Đặc điểm dân số - lao động
Dân số trung bình của Đà Nẵng luôn tăng trong 10 năm qua với mức tăng bình quân gần
20.000 người / năm. Đến năm 2010 dân số thành phố đạt 926.018 người, trong đó, nam giới chiếm
tỷ lệ 48,68% và thành thị chiếm tỷ lệ 86,97%.
Bảng 1. Quy mô dân số và lực lượng lao động (LLLĐ) trên địa bàn Thành phố
(giai đoạn 2001 - 2010)
(Đơn vị tính: người)
TT

Chỉ tiêu

2001

2005

2010

1

Dân số trung bình

728.823

779.019

926.018

2

Nguồn lao động (dân số trong độ
tuổi lao động)

423.500

481.196

641.676

58

62

69

338.500

386.487

462.979

Tỷ lệ so với dân số (%)
3

Lực lượng lao động (trong độ tuổi)

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng các năm 2000 - 2010

151

Hội thảo Khoa học
- Quy mô nguồn lao động của Thành phố khá dồi dào, đạt 641.676 người vào năm 2010
tương ứng với 69% dân số, trong đó, lực lượng lao động đạt 462.979 người, lao động có việc làm
đạt 440.500 người.
Hình 1: Quy mô nguồn lao động năm 2010 của Thành phố
(Đơn vị tính: người)

- Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động đang dần được
cải thiện. Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 31,01% năm 2001 lên 31,85% năm 2010. Cơ cấu trình
độ đào tạo là: 1,5 công nhân kỹ thuật - 1 trung cấp chuyên nghiệp - 3 cao đẳng, đại học.
Bảng 2: Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động ở Đà Nẵng 2001 - 2010
(Đơn vị tính: ngàn người)
2001
STT

Chỉ tiêu

2005

Số
người

Tỷ lệ

2010

Tỷ lệ

(%)

Số
người

Tỷ lệ

(%)

Số
người

(%)

1

Công nhân kỹ thuật

50,44

14,9

97,00

25,10

37,91

8,19

2

Trung cấp chuyên nghiệp

17,70

5,23

29,03

7,51

26,04

5,62

3

Cao đẳng – Đại học

36,83

10,88

56,05

14,50

83,50

18,03

4

Khác

233,53

68,99

204,41

52,89

315,53

68,15

Tổng số

338,50

100

386,49

100

462,98

100

Nguồn: Niên giám thống kê Đà Nẵng năm 2001, 2005, 2010
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- Cơ cấu lao động của Thành phố đang chuyển dịch theo hướng tích cực, với xu hướng tăng
lao động trong các ngành dịch vụ (từ 37,76% năm 2001 lên 57,25% năm 2010) và giảm lao động
trong các ngành nông nghiệp (từ 27,96% năm 2001 xuống còn 8,82% năm 2010).
1.2. Thực trạng sử dụng lao động
- Năng suất lao động (NSLĐ) của Đà Nẵng nằm trong nhóm cao hơn NSLĐ trung bình chung
của vùng duyên hải miền Trung (xem hình 2).
Hình 2: NSLĐ của 7 tỉnh duyên hải miền Trung năm 2010
Đơn vị tính: triệu đồng / người / năm

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2010 của 7 tỉnh
NSLĐ của Thành phố có tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng không ổn định và vẫn còn
ở mức thấp; tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2005 - 2010 là 11,81%. Một trong những nguyên
nhân là do chất lượng lao động mà biểu hiện trước hết ở tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chưa cao
và tăng chậm, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu.
Trong các ngành kinh tế, những ngành công nghiệp, dịch vụ là những ngành có năng suất
lao động cao, đặc biệt là ngành công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp sản xuất, phân phối điện,
nước và khí đốt, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ tài chính - ngân hàng…
- Thu nhập, tiền công, tiền lương.
Ở khu vực công, Thành phố đã có nhiều chính sách nhằm cải thiện thu nhập cho cán bộ,
công chức, viên chức như chính sách thu hút nhân tài, chính sách khoán chi… Tuy nhiên, mức
thu nhập tăng thêm của phần lớn cán bộ, công chức, viên chức từ những chính sách này vẫn còn
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khiêm tốn.
Ở khu vực tư, nhìn chung, các doanh nghiệp cơ bản thực hiện đúng quy định của nhà nước
về tiền lương. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, năm
2010, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố có mức lương trung bình khoảng 4.490.000
đồng / tháng, trong đó các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu vực công nghiệp
- xây dựng có mức lương bình quân thấp nhất (2.770.000 đồng / tháng) và các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài trong khu vực thương mại - dịch vụ có mức lương bình quân cao nhất
(8.290.000 đồng / tháng). Mức lương thấp nhất trong tất cả các doanh nghiệp là 880.000 đồng/
tháng và mức cao nhất là 82.280.000 đồng / tháng.
Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa xây dựng được thang, bảng lương đúng quy
định; chưa trả lương theo nguyên tắc thị trường; quan hệ tiền lương còn bất cập; các chế độ phụ
cấp, tiền thưởng, thu nhập chưa được quan tâm; một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
còn ép tiền lương của người lao động, dẫn đến quan hệ lao động có lúc, có nơi rất căng thẳng.
Nguyên nhân là do mức lương tối thiểu chung còn thấp và có sự phân biệt giữa các khu vực; các
thỏa thuận, thỏa ước lao động tập thể còn mang tính hình thức.
- Kết quả thực hiện một số chính sách ưu tiên phát triển nhân lực chất lượng cao của Thành
phố.
+ Tính đến cuối năm 2011, đã có 328 học sinh được cử đi học đại học, trong đó có 154 học
trong nước và 174 học ở nước ngoài; 88 lượt cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) và học viên
Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922) được cử đi học sau đại học tại nước
ngoài, trong đó có 70 thạc sĩ và 18 tiến sĩ; đã có 94 học viên bậc đại học và 60 học viên bậc sau
đại học tốt nghiệp.
+ Đầu tư phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn trở thành nơi cung cấp
chính nguồn ứng viên cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố.
+ Triển khai Đề án tạo nguồn cán bộ chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân
phường, xã (Đề án 89), đến nay đã đào tạo được 136 người, trong đó có 24 người đã được bổ
nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các phường, xã.
+ Đến cuối năm 2011, Thành phố đã thu hút được 940 người, trong đó có 10 tiến sĩ, 166
thạc sĩ và 764 sinh viên khá, giỏi.
+ Thành phố cũng đã nỗ lực đổi mới cách thức và chính sách sử dụng, đãi ngộ CBCCVC
thông qua việc áp dụng hình thức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; bố trí công tác đúng
người, đúng việc; cải tiến công tác đánh giá cán bộ; mạnh dạn giao trọng trách cho cán bộ trẻ có
năng lực, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng và phát huy năng lực của đội ngũ CBCCVC.
1.3. Đánh giá chung
a) Những điểm mạnh
+ Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm, coi trọng việc phát triển nguồn lực con

154

Liên kết Đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung
người và xem đây là nhân tố nền tảng phát triển thành phố trở thành trung tâm kinh tế - xã hội
lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
+ Thành phố có nguồn nhân lực dồi dào, LLLĐ chiếm 50% dân số, trong đó đa số là lao
động trẻ, có truyền thống hiếu học, năng lực tiếp thu nhanh; phân bổ chủ yếu ở khu vực đô thị.
Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật của LLLĐ đang tăng lên rõ rệt. Lao động có
việc làm chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố.
+ Hệ thống cơ sở đào tạo ở các cấp học, ngành học tương đối phong phú. Cơ sở vật chất kỹ
thuật được tăng cường đầu tư, khai thác; đội ngũ giảng viên, giáo viên không ngừng được nâng
cao trình độ chuyên môn; chương trình và phương pháp giảng dạy đang từng bước được đổi mới;
hàng năm cung ứng một LLLĐ đã qua đào tạo khá lớn cho thị trường, góp phần đáp ứng nhu cầu
nhân lực cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng của Thành phố.
b) Những điểm yếu
+ Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực còn hạn chế.
+ Việc thành lập, mở rộng, nâng cấp các cơ sở đào tạo còn nhiều bất cập. Cơ cấu đào tạo
lao động còn bất hợp lý và chậm thay đổi. Quy mô, ngành nghề, mục tiêu đào tạo chưa sát với
yêu cầu thực tế. Mạng lưới cơ sở đào tạo còn phát triển tự phát, thiếu quy hoạch. Nhiều cơ sở đào
tạo nhỏ, manh mún. Chưa đào tạo đón đầu một số ngành, nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao
trong tương lai. Quan hệ liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp lao động chưa được xây
dựng và duy trì hiệu quả.
+ Thành phố vẫn còn thiếu lực lượng chuyên gia giỏi, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ
cao, thiếu cán bộ đầu ngành có khả năng hoạch định chính sách. Cơ cấu nhân lực chưa thật hợp
lý, sự phân bố nhân lực giữa thành thị và nông thôn, giữa các ngành, các địa phương chưa đồng
đều, tình trạng thừa, thiếu nhân lực chưa được khắc phục.
+ Chính sách thu hút nhân lực chưa đủ mạnh, chưa đạt kết quả như mong muốn.
+ Công tác giải quyết việc làm tuy đạt về số lượng, nhưng chất lượng việc làm chưa cao,
chưa bền vững; tiền lương và thu nhập còn thấp; quan hệ lao động tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tranh
chấp, đình công; đời sống công nhân và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp (nhà
ở, sinh hoạt, học tập, y tế, văn hóa, vui chơi giải trí...) còn khó khăn.
+ Công tác quản lý phát triển nhân lực còn bất cập, công tác quản lý giữa ngành và địa
phương không rõ ràng và thiếu sự phối hợp, năng lực quản lý đào tạo của một bộ phận cán bộ
quản lý giáo dục đào tạo chưa theo kịp yêu cầu đổi mới.
2. Nhu cầu nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của thành
phố Đà Nẵng
2.1. Mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng
a) Mục tiêu phát triển
Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung
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tâm kinh tế - xã hội của miền Trung với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch và
dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong
nước và quốc tế; trung tâm bưu chính viễn thông và tài chính - ngân hàng; một trong những
trung tâm văn hoá - thể thao, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của miền Trung; là địa
bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước.
b) Định hướng phát triển
Quyết định 1866/QĐ-TTg ngày 08.10.2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, trong đó xác định một số
chỉ tiêu định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 như sau:
- Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân 12 - 13% / năm.
- Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt 4.500 - 5.000 USD.
- Cơ cấu GDP năm 2020: dịch vụ: 55,6% - công nghiệp, xây dựng: 42,8% và nông nghiệp:
1,6%.
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 20% / năm.
- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 70%.
2.2. Nhu cầu sử dụng nhân lực
Theo Quy hoạch phát triển nhân lực Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2020, đến năm 2020, dự kiến
Đà Nẵng sẽ cần 905.246 lao động, trong đó cơ cấu lao động theo 3 nhóm ngành nông nghiệp công nghiệp - dịch vụ lần lượt là: 4,0% - 29,4% - 66,6%. Dự báo cầu lao động trong một số ngành
cụ thể trình bày trong bảng 3.
Bảng 3: Kết quả dự báo cầu lao động một số ngành
Đơn vị tính: người
Ngành

2011

2015

2020

Vận tải kho bãi - Thông tin liên lạc

35.411

34.813

39.820

Tài chính, tín dụng

6.027

9.358

17.594

Giáo dục đào tạo
Y tế và xã hội
Xây dựng

26.619
10.512
30.564

31.065
14.223
31.851

41.631
24.163
33.758

Công nghiệp chế biến

91.975

106.427

124.492

Thương nghiệp

90.456

133.286

203.919

Khách sạn - Nhà hàng

54.471

89.567

147.274

Giả định nhân lực qua đào tạo của Thành phố đạt được mục tiêu là 55% tổng cầu lao động
vào năm 2015 và 70% tổng cầu lao động vào năm 2020 (theo Quy hoạch tổng thể đã được phê
duyệt), thì đến năm 2020, dự báo Đà Nẵng sẽ cần 633.672 lao động đã qua đào tạo, trong đó, lao
động có trình độ cao đẳng - đại học là 186.374 người, trung cấp chuyên nghiệp là 149.099 người
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và công nhân kỹ thuật là 298.199 người tương ứng với tỷ lệ 1 - 0,8 - 1,6.
3. Định hướng phát triển nhân lực
3.1. Quan điểm phát triển
- Phát triển nhân lực là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định, vừa là yêu cầu vừa là động
lực cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Phát triển nhân lực là một trong những động lực
quan trọng để hoàn thành cơ bản sự nghiệp CNH - HĐH, là nhân tố quyết định phát triển xã hội,
tăng trưởng kinh tế nhanh, hài hòa và bền vững.
- Phát triển nhân lực có chất lượng trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, đổi mới nội dung
chương trình, phương pháp giảng dạy; đầu tư hoàn thiện các điều kiện phát triển nhân lực, quy
hoạch hệ thống đào tạo phù hợp để đáp ứng nhân lực trên các lĩnh vực, cấp độ và vùng miền,
theo kịp trình độ khu vực và quốc tế.
- Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đồng thời phát huy vai trò của xã hội trong việc
phát triển nhân lực thông qua quy hoạch, quản lý và thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, hợp
tác trong và ngoài nước.
3.2. Mục tiêu phát triển
Phát triển nhân lực bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu phù hợp, có trình độ chuyên môn
cao, có phẩm chất, nhân cách, năng lực nghề nghiệp, thành thạo về kỹ năng, tác phong chuyên
nghiệp, năng động, sáng tạo phục vụ yêu cầu phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm
kinh tế - xã hội lớn của cả nước, một trong những trung tâm đào tạo và cung cấp nhân lực chất
lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Ưu tiên phát triển nhân lực chất
lượng cao cho các ngành trọng yếu, bao gồm du lịch, thương mại, công nghệ thông tin - truyền
thông, y tế, giáo dục, đào tạo và công nghệ cao.
Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, trong số 70% lao động qua đào tạo có: tỷ lệ cán bộ, công
chức hành chính có trình độ sau đại học đạt trên 18% và tỷ lệ viên chức sự nghiệp có trình độ sau
đại học đạt trên 10%; đào tạo mới 100 thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài làm việc trong khu vực công
của thành phố; đào tạo, bồi dưỡng, thu hút ít nhất 5 chuyên gia đầu ngành có trình độ cao trong
lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin và công nghệ cao; khoa học - công nghệ đạt
trên 85%; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, quản lý y tế, quản lý khoa học công nghệ, giáo
viên giảng dạy bằng tiếng Anh, bác sĩ chuyên khoa và các nhà khoa học đáp ứng nhu cầu phát
triển các ngành giáo dục, y tế và công nghệ cao.
3.3 Một số định hướng giải pháp phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011
- 2020
Tập trung các nguồn lực phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, trong đó
chú trọng các giải pháp:
- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển nhân lực. Chú
trọng công tác phát triển nhân lực trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thay đổi nhận thức
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trong xã hội về học nghề và đào tạo nghề. Phát triển đội ngũ chuyên gia am hiểu về tâm lý học
nghề nghiệp, thông tin thị trường lao động, am hiểu về thực tế ngành nghề xã hội, kinh tế học
lao động để thực hiện công tác hướng nghiệp.
- Đổi mới công tác quản lý nhà nước về phát triển nhân lực. Hoàn thiện bộ máy quản lý, đổi
mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý. Cải
tiến và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các chủ thể tham gia phát triển nhân lực
trên địa bàn thành phố. Đặc biệt chú trọng việc thành lập và triển khai hoạt động của Hội đồng
nhân lực Thành phố. Hoàn thiện các chính sách đào tạo, thu hút nhân lực, ưu tiên đào tạo và thu
hút cho nhóm ngành du lịch, thương mại, công nghệ thông tin - truyền thông, y tế, giáo dục và
công nghệ cao.
- Quy hoạch lại mạng lưới đào tạo nhân lực, hoàn thiện hệ thống các cơ sở đào tạo, dạy
nghề, ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo
thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, bồi dưỡng, đào tạo giảng viên, đổi mới phương
pháp giảng dạy. Thành phố hỗ trợ các cơ sở đào tạo thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai,
thủ tục hành chính; tín dụng (từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố); đặt hàng đào tạo nhân lực cho
khu vực công; hỗ trợ đào tạo, thu hút giảng viên.
- Tiếp tục đầu tư kinh phí thực hiện và hoàn thiện các chính sách về thu hút nhân tài, đào
tạo cán bộ, công chức, viên chức. Khai thác các chương trình đào tạo nhân lực trình độ cao của
Trung ương và các tổ chức quốc tế để đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhà quản lý.
- Tiếp tục thực hiện các chính sách tạo việc làm, phát triển thị trường lao động như thành
lập Quỹ cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm giới
thiệu việc làm; xây dựng hệ thống thông tin và dự báo về việc làm và nguồn nhân lực; khuyến
khích xuất khẩu lao động; triển khai thực hiện hệ thống thông tin thị trường lao động.
- Mở rộng, tăng cường sự hợp tác để phát triển nhân lực, nhất là hợp tác đào tạo và sử dụng
lao động giữa các tỉnh / thành phố duyên hải miền Trung, hợp tác đào tạo quốc tế.
- Triển khai thực hiện các công trình, dự án ưu tiên phục vụ phát triển nhân lực như Dự án
làng đại học Đà Nẵng, trường Đại học quốc tế Việt - Anh, trường Đại học Công nghệ thông tin và
Truyền thông, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng…
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THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC
NGÀNH CÔNG NGHIỆP LẮP RÁP Ô TÔ TỈNH QUẢNG NAM
TRONG THỜI GIAN ĐẾN
UBND TỈNH QUẢNG NAM

Q

uảng Nam là tỉnh ven biển, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung,
có 16 huyện và 2 thành phố, gồm 241 xã, phường, thị trấn; tổng diện tích tự
nhiên 10.406,83 km2 và dân số trên 1,5 triệu người.

Sau 15 năm chia tách tỉnh (từ đầu năm 1997 đến nay), nền kinh tế tỉnh
Quảng Nam đã chuyển sang thời kỳ ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm
trên địa bàn tăng liên tục qua các năm, tốc độ tăng bình quân cả thời kỳ 2001 - 2010 là 11,59%,
riêng năm 2011 là 12,2%. Quy mô nền kinh tế phát triển đáng kể, năng lực sản xuất ở các khu vực
kinh tế tăng nhanh so với thời kỳ 1997 - 2000, nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ, trong đó
công nghiệp lắp ráp ô tô là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đang phát triển với tốc độ khá cao.
1. Về thực trạng sử dụng nhân lực công nghiệp lắp ráp ô tô
Trong bối cảnh chung, thực trạng sử dụng nguồn nhân lực của ngành công nghiệp lắp ráp
ô tô của tỉnh Quảng Nam nổi lên một số vấn đề sau:
1.1. Về số lượng nhân lực:
Hiện nay, Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai tại Quảng Nam có 17 đơn vị đang
hoạt động, với tổng số nhân lực là 3.958 người, trong đó lao động quản lý 115 người, chiếm 3%
lao động hiện có.
1.2. Về cơ cấu nhân lực:
- Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật: tổng số 3.958 người đang làm việc trong
ngành lắp ráp ô tô, trong đó lao động có trình độ đại học và trên đại học là 431 người, chiếm
10,9%; lao động có trình độ cao đẳng là 293 người, chiếm 7,4%; lao động có trình độ trung cấp là
501 người, chiếm 12,7%; công nhân đã được đào tạo chuyên môn kỹ thuật là 968 người, chiếm
24,5%; công nhân đã có nghề nhưng chưa được đào tạo qua trường lớp là 905 người, chiếm
22,9%; lao động phổ thông khác là 860 người, chiếm 21,7%.
- Về độ tuổi: đa số lao động trẻ, trong đó lao động trong độ tuổi từ 18 - 25 chiếm 40,4%; từ
26 - 35 tuổi chiếm 45,5%. Đây là độ tuổi có đủ sức khỏe và khả năng thể chất, tinh thần, trí tuệ tốt.
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- Về địa lý: nguồn nhân lực tại chỗ chiếm đa số (trên 80%), số lao động còn lại phải tuyển từ
các tỉnh, thành phố khác, nhất là lao động có trình độ kỹ thuật cao, tay nghề giỏi.
Thực trạng sử dụng lao động của ngành công nghiệp lắp ráp ô tô hiện nay đang đặt ra
nhiều thách thức cho địa phương, đó là:
- Một là: nguồn nhân lực chưa cân đối về trình độ chuyên môn
Qua tham khảo cơ cấu trình độ theo chuẩn của khu vực châu Á là 1 đại học - 4 cao đẳng
- 10 trung cấp. Trong khi đó, cơ cấu trình độ lao động hiện nay ở Quảng Nam là 1 đại học - 0,65
cao đẳng - 5,5 trung cấp. Tình trạng chưa cân đối về trình độ chuyên môn nghề nghiệp là một
thách thức lớn trong việc thực hiện chiến lược nội địa hóa sản phẩm, nhằm góp phần giữ vững
thị trường nội địa và gia nhập thị trường AFTA trong thời gian tới.
- Hai là: đa số lao động đang làm việc trong ngành lắp ráp ô tô xuất thân từ nông nghiệp và
chưa được đào tạo cơ bản
Đây là một khó khăn, thách thức, đòi hỏi tăng cường giáo dục tác phong, lề lối làm việc
theo hướng công nghiệp - hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và năng lực quản
trị phù hợp với yêu cầu của ngành sản xuất công nghiệp kỹ thuật cao và đáp ứng nhu cầu phát
triển trong thời gian tới.
- Ba là: chi phí lao động có xu hướng tăng cao
Do chưa cân đối về trình độ, sự thiếu hụt về lao động quản lý làm cho năng suất thấp, gia
tăng chi phí, nhất là chi phí tiền lương. Qua điều tra cho thấy chi phí lương năm 2009 chiếm
1,26% doanh thu thì năm 2010 chiếm 1,48% và năm 2011 là 1,78%.
- Bốn là: kinh nghiệm kinh doanh quốc tế còn yếu, năng lực ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu
cầu
Đây là những tồn tại phổ biến trong đội ngũ lao động hiện nay, đang đặt ra yêu cầu đào
tạo lại trong thời gian đến, đồng thời việc bổ sung nội dung, chương trình đào tạo ở các trường
dạy nghề là hết sức cần thiết.
2. Nhu cầu nhân lực công nghiệp lắp ráp ô tô đến năm 2020
Theo định hướng đến năm 2015, nhân lực ngành công nghiệp lắp ráp ô tô của tỉnh có
khoảng 6.135 người, chia theo các trình độ như sau:
Đơn vị tính: người
Trình độ
Nhu cầu lao động
Đại học và trên đại học
Cao đẳng
Trung cấp / Công nhân kỹ thuật
Lao động có nghề
Lao động phổ thông

2011
3.958
431
293
1.469
905
860

160

2012
4.330
520
433
1.819
866
693

2013
4.763
595
714
2.215
714
524

2014
5.335
693
987
2.801
480
373

2015
6.135
828
1.288
3.497
307
215
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Theo yêu cầu trên thì đến năm 2015 cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn là: đại học
và trên đại học chiếm 13,5%; cao đẳng 21%; trung cấp và công nhân kỹ thuật chiếm 57%; lao
động phổ thông có nghề chiếm 5% và lao động giản đơn khác chiếm 3,5%.
3. Một số giải pháp
Nhằm thực hiện được mục tiêu phát triển sản xuất ngành công nghiệp lắp ráp ô tô trong
thời gian đến, phải tập trung phát triển nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng, cần
tập trung một số giải pháp sau:
3.1. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực
Cơ cấu nhân lực theo trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với ngành công nghiệp lắp ráp ô
tô ở tỉnh hiện nay tỉ lệ là 1 đại học, 0,65 cao đẳng và 5,5 trung cấp, đang thể hiện bất cập so với
chuẩn của các nước trong khu vực. Vì vậy, trong thời gian đến cần ưu tiên đào tạo và phát triển
nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề.
3.2. Thực hiện tốt chính sách sử dụng nhân lực
- Thu hút và tuyển dụng lao động mới
+ Yêu cầu về trình độ bằng cấp, tay nghề phải gắn liền với mức độ phức tạp của công việc
và tính đến nhu cầu sử dụng trong tương lai.
+ Ưu tiên thu hút và tuyển dụng người địa phương, là những thợ cao cấp, kỹ sư, chuyên
gia kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo máy.
+ Chú trọng tìm kiếm, nuôi dưỡng và tuyển dụng những sinh viên giỏi là người Việt Nam
mới tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước, có khả năng trở thành nhà quản lý, nhà lãnh đạo để
tập trung đào tạo.
- Chuẩn hóa và không ngừng nâng cao năng lực nhân sự
Từng bước xây dựng, sử dụng và tiêu chuẩn hoá đội ngũ nhân sự, phát huy năng lực, hiệu
quả lao động của nhân lực.
3.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực
- Đào tạo và phát triển lao động hiện có
+ Khuyến khích nâng cấp trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải thành trường đại học
nghề, coi đây là trung tâm đào tạo nhân lực nghề chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô
của tỉnh.
+ Kết hợp đào tạo trong nội bộ doanh nghiệp, đào tạo ở các trường đào tạo nghề, kết hợp
đào tạo nghề trong nước và nước ngoài.
+ Đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật theo hướng chuyên môn sâu và nâng dần tay
nghề, kỹ năng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, lộ trình nội địa hoá sản phẩm và tiêu chuẩn
ASEAN.
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- Phát triển số lượng và chất lượng tại các trường đào tạo nghề trong tỉnh
+ Tăng chỉ tiêu tuyển sinh và đầu tư thiết bị đào tạo công nghệ ô tô của trường Cao đẳng
nghề tỉnh Quảng Nam và các trường trung cấp nghề có đào tạo ngành công nghệ ô tô.
+ Gắn kết các trường đào tạo nghề với các doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu của xã hội
nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả đào tạo của các trường dạy nghề và lợi ích của doanh nghiệp
có sử dụng lao động.
3.4. Nâng cao nhận thức cho người lao động
- Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa công nghiệp đối với đội ngũ lao động hiện nay để nâng
cao nhận thức, tác phong lao động công nghiệp.
- Chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự quản lý và đội ngũ nhân sự tiềm năng, đồng
thời từng bước loại bỏ những nhân sự không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
3.5. Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động
- Tạo điều kiện cho nhân sự doanh nghiệp phát triển, đồng thời thực hiện tiền lương, thưởng
và các chế độ phúc lợi khác gắn với khả năng và mức độ đóng góp của mỗi cá nhân lao động.
- Tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần cho người lao động nhằm khuyến khích lao động có hiệu quả, phát triển doanh nghiệp và
từng thành viên người lao động, tạo bước phát triển mạnh nguồn nhân lực có chất lượng cao và
bền vững cho ngành công nghiệp ô tô của tỉnh Quảng Nam trong những năm đến.
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VỀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

T

rong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng bên cạnh vốn
và công nghệ cho mọi sự tăng trưởng. Một trong những điều kiện để hòa nhập
vào nền kinh tế khu vực cũng như thế giới là phải có một nguồn nhân lực đáp
ứng được yêu cầu của sự phát triển. Phát triển nguồn nhân lực là quá trình tạo
ra sự biến đổi, chuyển biến về số lượng, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực
(trí lực, thể lực, tâm lực) phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia,
vùng, miền hay địa phương... nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cần thiết cho các lĩnh vực hoạt
động quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đời sống xã hội.
Xác định tầm quan trọng của phát triển nhân lực, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 579/QĐ-TTg ngày 19.4.2011 phê duyệt Chiến lược nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020
với mục tiêu tổng quát “Đưa nhân lực Việt Nam trở thành nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để
phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội, nâng trình độ, năng lực cạnh
tranh của nhân lực nước ta lên mức tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, trong đó có
một số mặt tiếp cận trình độ các nước phát triển trên thế giới”.
Quảng Ngãi là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nền kinh tế của
tỉnh trong những năm qua có sự phát triển vượt bậc, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công
nghiệp của tỉnh đã và đang thu hút nhiều dự án quan trọng. Thực tế đó đòi hỏi cần phải có nguồn
nhân lực tăng cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu
cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII
đã xác định một trong ba nhiệm vụ đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn
2011 - 2015 là phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể về việc đẩy mạnh phát triển
nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 để triển
khai thực hiện Nghị quyết này.
Tại Hội thảo khoa học “Liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền
Trung” lần này, tỉnh Quảng Ngãi xin được phát biểu một số vấn đề về “Giải pháp phát triển và sử
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dụng nguồn nhân lực đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi”.
1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên 5.137 km2, 14 đơn vị hành chính (bao gồm: 6 huyện đồng
bằng, 6 huyện miền núi, huyện đảo Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi). Dân số 1.219.286 người,
trong đó, dân số trong độ tuổi lao động 745.625 người, chiếm 61,15%; tổng số người đang làm
việc trong nền kinh tế là 705.679 người, chiếm 57,88%.
Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển
kinh tế - xã hội và đã đạt được những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa quan trọng. Các ngành, các
lĩnh vực của nền kinh tế đều có mức tăng trưởng khá, đặc biệt ngành công nghiệp có mức tăng
trưởng vượt bậc. Việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế Dung Quất đã thu hút hàng trăm dự
án đầu tư, trong đó có nhiều dự án qui mô lớn, có tầm quan trọng. Nhà máy lọc dầu Dung Quất
và một số nhà máy lớn trong Khu kinh tế Dung Quất đi vào hoạt động, và những sản phẩm mới
của các Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất, Công ty TNHH Công nghiệp nặng
Doosan Việt Nam… đã tác động mạnh mẽ, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của
tỉnh.
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh giai đoạn (1996 - 2000) là 8,56%; giai đoạn
(2001 - 2005) là 10,3% và giai đoạn (2006 - 2010) là 14,82%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch
theo hướng công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH): lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đã
tăng từ 29,95% (2005) lên 59,31% (2010); lĩnh vực nông - lâm - thuỷ sản đã giảm từ 34,76% (2005)
xuống 18,62% (2010); lĩnh vực dịch vụ duy trì được tỷ trọng chiếm trên dưới 34% (2005 - 2008),
nhưng đến năm 2009 và 2010 do công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhảy vọt nên tỷ trọng của
dịch vụ đã giảm xuống còn 22,07% (2010). Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2001 đạt 201
tỷ đồng; năm 2005 đạt 509 tỷ đồng (tăng bình quân 26,4% / năm); năm 2010 đạt 14.500 tỷ đồng
(tăng bình quân 71,4% / năm trong giai đoạn 2006 - 2010) và bằng 28,5 lần so với năm 2005.
Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ rõ rệt, đời
sống nhân dân được cải thiện đáng kể, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới. Tỷ lệ hộ
nghèo giảm đáng kể, năm 1995 có trên 50% hộ đói, nghèo (theo chuẩn cũ); đến năm 2010 giảm
còn khoảng 15% (theo chuẩn mới). Trong 5 năm 2006 - 2010 đã giải quyết việc làm cho 168.400
lao động, bình quân hàng năm giải quyết 33.680 lao động.
Lĩnh vực giáo dục - đào tạo được chú trọng phát triển, trình độ dân trí của người dân không
ngừng được nâng cao. Tỉnh Quảng Ngãi đã đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục bậc tiểu học và trung
học cơ sở; mở rộng cơ sở và đa dạng hóa các loại hình đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề trên
địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 3 trường đại học, 3 trường cao đẳng nghề và
27 trường trung học chuyên nghiệp, trường trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề… phục
vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ngãi và một số tỉnh trong khu vực.
Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ, mạng lưới y tế được xây
dựng, củng cố và kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
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vững, quốc phòng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, dân chủ trong Đảng và
nhân dân được mở rộng.
Các chỉ tiêu chủ yếu:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP: bình quân hàng năm đạt 13,5 - 14 %. GDP bình quân đầu
người đến năm 2015 đạt 2.200 USD.
- Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm: công nghiệp - xây dựng: tăng 17 - 18%; dịch vụ:
tăng 15 - 16%; nông - lâm - thủy sản: tăng 4 - 4,5%.
- Tỷ trọng các ngành trong GDP đến năm 2015: công nghiệp - xây dựng chiếm 61 - 62%; dịch
vụ chiếm 25 - 26%; nông - lâm - thủy sản 12 - 13%.
- Kim ngạch xuất khẩu: năm 2015 đạt 400 triệu USD.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 5 năm đạt 160.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 55%, lao động qua đào tạo nghề đạt 45%.
Tất cả những tiêu chí này sẽ tạo nền tảng để đến năm 2020 Quảng Ngãi cơ bản trở thành
tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
2. Thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực của tỉnh,
coi phát triển nhân lực vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đó là chiến lược
“nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn
lao động, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất…
Nguồn nhân lực của tỉnh dồi dào, lực lượng lao động ở khu vực thành thị của tỉnh ngày
càng tăng cùng với quá trình phát triển đô thị hoá. Trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật của
lực lượng lao động tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ lao động có việc làm phù hợp với ngành nghề
đào tạo có việc làm khá cao so với nhiều tỉnh, thành phố. Hệ thống các trường đào tạo trên địa
bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá của tỉnh. Từ năm 1999 đến nay, chất lượng nguồn nhân
lực của Quảng Ngãi từng bước được nâng lên nhưng vẫn còn ở mức thấp, đặc biệt thiếu nguồn
nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.
Năm 2005, toàn tỉnh có 643.285 lao động làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân, chỉ có
167.704 người qua đào tạo (chiếm 26,07%), trong đó qua đào tạo nghề chiếm 21,6% trên tổng
lao động đang làm việc.
Năm 2010, lao động đang làm việc trong nền kinh tế qua đào tạo là 247.116 người, tỷ lệ
35,02%, trong đó qua đào tạo nghề chiếm 28% trên tổng lao động đang làm việc; thấp hơn so với
trung bình cả nước (34,3%); chưa qua đào tạo (lao động phổ thông, lao động giản đơn): 458.563
người, chiếm tỷ lệ 64,98%, trong đó ngành nông - lâm - thủy sản có tỷ lệ chưa qua đào tạo cao
nhất (65,98%), tiếp đến là ngành dịch vụ (63,78%), ngành công nghiệp - xây dựng (62,78%). Cơ
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cấu giữa các cấp đào tạo còn bất hợp lý, trình độ kỹ năng của lao động chưa đáp ứng được yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Qua kết quả phân tích trên, có thể thấy tình hình chất lượng đội ngũ lao động ngày càng
được nâng lên, nhưng tỷ lệ chưa được đào tạo vẫn khá lớn, đội ngũ công nhân kỹ thuật, đặc
biệt công nhân kỹ thuật chất lượng cao được đào tạo quá ít. Lao động tăng thêm hàng năm lớn,
nhưng chủ yếu là lao động trong khu vực nông thôn, văn hoá thấp, chưa được đào tạo nghề. Lao
động qua đào tạo, tuy đã có những chuyển biến tích cực về chất lượng, nhưng cơ cấu chưa hợp
lý, nên vẫn tồn tại tình trạng thừa lao động có bằng cấp, thiếu lao động có kỹ thuật; lao động
qua đào tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động về chất lượng và số lượng.
Với nguồn nhân lực như vậy chưa thể đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp của địa
phương trong phát triển sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong điều
kiện hội nhập quốc tế, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế tỉnh cả hiện tại và những
năm về sau.
Thực trạng sử dụng nhân lực của tỉnh:
Trong năm 2010, trong tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế của tỉnh thì
kết cấu lao động trong quốc doanh chiếm 6,05% và ngoài quốc doanh chiếm 93,95%. Điều này
cho thấy mức độ thu hút lao động ngoài quốc doanh khá cao, đã thực sự thu hút lực lượng lao
động còn dôi dư trong tỉnh.
Chuyển dịch lao động theo ngành kinh tế có chiều hướng tích cực, đã giảm tỷ trọng đáng
kể lực lượng lao động trong nông - lâm - thủy sản và tăng dần tỷ trọng lao động trong công
nghiệp - xây dựng, thương mại - du lịch được thể hiện kết quả qua hàng năm. Chuyển dịch lao
động theo lãnh thổ cũng có xu hướng chuyển dịch nhanh, lực lượng lao động ở nông thôn giảm,
lực lượng lao động ở thành thị tăng.
Trong những nhóm ngành kinh tế, thì ngành công nghiệp - xây dựng thiếu hụt nhiều lao
động, thiếu lao động có trình độ kỹ thuật cao, chủ yếu là lao động có trình độ đào tạo sơ cấp
nghề và trung cấp nghề. Ngành dư thừa lao động nhiều nhất là ngành nông nghiệp; số người
tham gia khu vực nông nghiệp lớn, nhưng diện tích đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp ít.
Nếu thực hiện nhanh cơ giới hóa trong nông nghiệp thì lao động dư thừa trong nông nghiệp sẽ
lớn. Số lao động dư thừa trong ngành nông nghiệp phần lớn là lao động phổ thông nhưng lại
thiếu cán bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực: chăn nuôi, thú y, lai tạo giống mới, công nghệ
sinh học, trồng trọt… nên rất hạn chế việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông
nghiệp ở nông thôn.
Số người thiếu việc làm ngày càng có xu hướng giảm, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành
thị giảm, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn ngày càng tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động
đang làm việc so với tổng lao động trong độ tuổi còn thấp; số lao động còn chưa được sử dụng so
với nguồn lao động của tỉnh chiếm khoảng 10,67%, tương ứng cứ 100 người bổ sung cho nguồn
lao động mới sử dụng được 89 người, còn 11 người không được sử dụng. Đây là nguồn lao động
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được coi là lãng phí và là sức ép lớn trong việc giải quyết việc làm của tỉnh Quảng Ngãi trong giai
đoạn tới.
Năng suất lao động là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả của nhân lực
trong một nền kinh tế. Trong 3 khu vực kinh tế của tỉnh, khu vực nông nghiệp có năng suất lao
động thấp nhất, chỉ bằng 51,9% năng suất lao động trung bình toàn nền kinh tế (năm 2005) và
có xu thế giảm dần bằng 30,6% năm 2010. Khu vực công nghiệp - xây dựng đứng thứ nhất, cao
hơn trung bình toàn nền kinh tế (199,7% năm 2005 đến 376,7% năm 2010); khu vực dịch vụ đứng
thứ hai, xấp xỉ trung bình toàn nền kinh tế (196,0% năm 2005 và 94,7% năm 2010).
Nhìn chung, năng suất lao động còn thấp, nguyên nhân do chất lượng đào tạo nhân lực
chưa đạt yêu cầu, cơ cấu đào tạo còn bất hợp lý, ngành nghề đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ nhu
cầu của thị trường lao động; điều đó khiến cho một số lượng lớn lao động không đáp ứng được
yêu cầu của người sử dụng lao động, phần lớn sau khi học viên ra trường, người sử dụng lao
động phải mất công đào tạo lại.
Vì vậy, để góp phần khắc phục tình trạng này, một trong những yêu cầu cơ bản đặt ra là
cần có quy hoạch đào tạo nhân lực và đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, đào tạo bồi
dưỡng cán bộ công chức; đào tạo lao động cho khu kinh tế, khu công nghiệp phải trên cơ sở nhu
cầu sử dụng nhân lực.
3. Dự báo nhu cầu phát triển nhân lực
Phát triển nhân lực của tỉnh trong những năm tới đối mặt với nhiều thách thức, đó là điều
kiện phát triển kinh tế - xã hội, trình độ nhận thức giữa các vùng trong tỉnh chênh lệch khá lớn,
mức sống văn hóa còn thấp, ảnh hưởng phát triển nhân lực của tỉnh nhà. Hội nhập kinh tế quốc
tế cũng sẽ dẫn đến khả năng gia tăng về khoảng cách thu nhập và mức sống giữa các tầng lớp
dân cư; một bộ phận người lao động đang làm việc ở các doanh nghiệp mà khả năng cạnh tranh
kém sẽ mất việc làm và bổ sung vào đội ngũ người nghèo. Chất lượng nhân lực là yếu tố đặc biệt
quan trọng, là thành tố quyết định sự thành bại nếu muốn cạnh tranh với các thị trường khác trên
thế giới. Trào lưu xuất khẩu lao động làm gia tăng nguy cơ phải nhập khẩu lao động nước ngoài
nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm khiến cho một số lượng lớn lao động không đảm bảo tay
nghề phải đứng trước nguy cơ mất việc.
Nhân lực của tỉnh thiếu lao động có trình độ chuyên môn cao, nhiều lao động chưa qua đào
tạo, cơ cấu lao động chưa hợp lý khó đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH. Hội nhập đầy đủ
và sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh trên thị trường
lao động khu vực và quốc tế cũng như giữa các vùng gay gắt hơn, lợi thế cạnh tranh do tiền công
rẻ sẽ mất dần và yếu thế của lao động Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng trong cạnh
tranh sẽ bộc lộ rõ hơn do trình độ tay nghề, chuyên môn, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong công
nghiệp, tính năng động xã hội, trình độ hiểu biết pháp luật và thể lực kém. Do vậy, cần nâng cao
chất lượng nhân lực để đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động, tham gia có hiệu quả vào
phân công lao động quốc tế.
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Trên cơ sở hoạt động việc làm của nhân lực, tỉnh Quảng Ngãi dự báo: đến năm 2015 có
khoảng 423.777 lao động qua đào tạo, chiếm tỷ lệ 55%, trong tổng số 770.505 lao động làm việc
trong nền kinh tế. Trong đó, số lao động đào tạo qua hệ thống giáo dục chuyên nghiêp 77.050
người; lao động qua đào tạo nghề 346.727 người, chiếm 45% / tổng số lao động đang làm việc
trong nền kinh tế; đến năm 2020 có khoảng trên 56.000 lao động qua đào tạo, chiếm tỷ lệ trên
70%, trong đó có khoảng trên 45.000 lao động đào tạo qua hệ dạy nghề, tỷ lệ lao động qua đào
tạo nghề đạt mức bình quân chung của cả nước.
Hệ thống ngành nghề chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, có định
hướng đào tạo gắn với quá trình phát triển, phân bố lực lượng sản xuất và cơ cấu kinh tế của địa
phương. Trên cơ sở định hướng phát triển của các vùng kinh tế, kết hợp sự phát triển của Khu
kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh, dự báo có 35 ngành nghề đào tạo, trong
đó nhóm quản lý có 10 ngành nghề; lao động sự nghiệp có 3 ngành nghề; lao động trực tiếp 22
ngành nghề.
Riêng Khu kinh tế Dung Quất, giai đoạn 2011 - 2015 có nhu cầu tuyển dụng khoảng 20.000
lao động. Trong đó: trình độ trên đại học 300; cao đẳng, đại học 4.700 người; trung cấp và công
nhân kỹ thuật 9.500 người; sơ cấp nghề 5.500 người. Ngành nghề chủ yếu là lọc - hóa dầu, cơ
khí, gò hàn, công nghiệp chế biến, vận hành thiết bị khai thác, điện, điện tử, vận hành máy công
nghiệp, các nghề thuộc nhóm công nghiệp nặng... Các khu công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011
– 2015 có nhu cầu tuyển dụng trên 10.000 lao động, chủ yếu là công nhân kỹ thuật các nhóm
ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến.
4. Một số giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh đến năm 2020
Để thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng
Ngãi giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành
Quiyhoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2011 - 2020; triển khai xây dựng 5 đề án
để thực hiện, bao gồm: đề án Đào tạo nghề kỹ thuật chất lượng cao, đề án Nâng cao chất lượng
giáo dục phổ thông và đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chuyên nghiệp; đề án Đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ doanh nhân; đề án Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao; đề
án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.
Trong Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và 5 đề án trên đã xác định cụ thể các giải
pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn
2011 - 2020.
a) Triển khai tuyên truyền sâu rộng đến các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và quần chúng
nhân dân về chủ trương, chính sách, ý nghĩa, tầm quan trọng về phát triển nguồn nhân lực.
Mục đích là để mọi người hiểu đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia
phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Tiếp tục đổi mới nhận thức về phát triển và sử dụng nhân lực,
tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức trong các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở và người dân về
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việc cần phải đổi mới trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Xây dựng xã hội học tập,
chú trọng xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và văn hóa lành mạnh trong xã hội; đồng thời cải
thiện giống nòi, đảm bảo dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện sức khỏe nhân dân. Sử dụng, đánh
giá và đãi ngộ nhân lực phải dựa vào năng lực và kết quả, hiệu quả công việc.
b) Thực hiện tốt công tác khảo sát, dự báo, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.
Nâng cao năng lực dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong từng giai đoạn. Xác định rõ trách
nhiệm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp trong việc khảo sát, xây dựng quy hoạch, kế
hoạch phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm có kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu
cầu nhân lực ở các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là ở khu kinh tế, khu công nghiệp và công
tác xuất khẩu lao động để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực sát với tình hình thực
tế.
c) Đổi mới công tác quản lý nhà nước và sự quan tâm thực hiện của toàn xã hội đối với phát
triển nguồn nhân lực.
Trên cơ sở quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương
chủ động phối hợp trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án
phát triển nguồn nhân lực cho ngành, lĩnh vực, địa phương mình, đảm bảo tạo được sự thống
nhất, đồng bộ và hiệu quả cao nhất cho sự phát triển nguồn nhân lực của cả tỉnh.
d) Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, cải thiện thiện tầm vóc, thể lực nguồn nhân lực.
Xây dựng kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người
Việt Nam”. Trong đó, lĩnh vực y tế đóng vai trò quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng
và hiệu quả chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phát triển thể lực, tầm vóc; nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với kinh tế tri thức trong
bối cảnh hội nhập, cạnh tranh gay gắt và cường độ lao động cao. Tăng cường chăm sóc sức khỏe
trẻ em, người chưa thành niên và thanh niên nhằm giảm thiểu các bệnh về tim mạch, bệnh béo
phì, bệnh gây bất bình thường về chiều cao thân thể.
đ) Phát triển văn hóa, thể dục thể thao góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Gắn mục tiêu xây dựng con người với hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu
nước sâu rộng trong quần chúng. Đổi mới nội dung và hình thức giáo dục đạo đức, công dân
trong trường học. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục, văn hóa, thể dục, thể
thao với các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh
viên nhằm giáo dục ý thức chính trị, bồi đắp phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
e) Tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực.
Thực hiện tốt các chính sách của Trung ương về đào tạo cán bộ công chức và dạy nghề cho
lao động nông thôn. Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành một số cơ chế, chính sách của tỉnh
nhằm khuyến khích phát triển nguồn nhân lực. Dành một phần ngân sách của tỉnh để đầu tư cho
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việc phát triển nhân lực của địa phương.
g) Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực khác.
Nhằm để đầu tư phát triển và nâng cao năng lực đào tạo của các trường đại học, cao đẳng,
trung học chuyên nghiệp và các trường đào tạo nghề thuộc tỉnh, đồng thời liên kết đào tạo với
các trường đào tạo trong nước, nước ngoài để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nguồn nhân
lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH và phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh.
h) Nghiên cứu xúc tiến việc thành lập Trung tâm dự báo, cung ứng nhân lực và thông tin thị
trường lao động của tỉnh.
Thực hiện đào tạo nghề cho lao động theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, các cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tạo sự gắn kết tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước về phát
triển nhân lực, cở sở dạy nghề, doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động học nghề.
i) Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực.
Bằng nhiều hình thức khác nhau, tăng cường hợp tác với tổ chức nước ngoài trong đào tạo
nhân lực, tập trung những ngành, nghề trong nước chưa đào tạo hoặc đào tạo nhưng chất lượng
còn thấp; chú trọng thu hút nguồn nhân lực nước ngoài đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, mở
rộng liên kết đào tạo bằng vốn, công nghệ, đội ngũ giảng viên của nước ngoài để nhanh chóng
đào tạo nguồn nhân lực trong tỉnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
k) Đảm bảo vốn thực hiện đề án.
Căn cứ vào quy mô và nhu cầu phát triển nhân lực, dự báo nhu cầu vốn cho phát triển nhân
lực giai đoạn 2011 - 2020 từ ngân sách Nhà nước khoảng 12 - 13% trong tổng vốn đầu tư toàn xã
hội của tỉnh. Đồng thời huy động các nguồn vốn đảm bảo cho yêu cầu phát triển nhân lực: vốn từ
người dân đầu tư trực tiếp đóng góp cho phát triển nhân lực bằng các hình thức: trực tiếp đầu tư
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật phát triển đào tạo nhân lực, cơ sở khám chữa bệnh, hình thành
các loại quỹ khuyến học của cộng đồng. Bên cạnh đó khuyến khích các doanh nghiệp thuộc tất
cả các thành phần kinh tế tăng đầu tư kinh phí để xây dựng, phát triển hệ thống đào tạo trong
doanh. Mở rộng hình thức đào tạo nhân lực theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và huy động
các nguồn vốn nước ngoài: tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA, FDI,
viện trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài để phát triển nhân lực. Tập trung các nguồn vốn
ODA, FDI để xây dựng các cơ sở đào tạo (trường đại học, trường dạy nghề).
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THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC PHỤC VỤ MỤC
TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020
CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

B

ình Định nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có diện tích là 6.050
km2 và dân số 1,49 triệu người (năm 2011). Tỉnh Bình Định có 9 huyện, 1 thị xã và
thành phố Quy Nhơn đã được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Bình Định có vị trí quan trọng trong giao lưu khu vực và quốc tế, là cửa ngõ
ra biển rất thuận lợi của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông bắc Campuchia và Thái Lan
qua Quốc lộ 19 và cảng biển quốc tế Quy Nhơn; được xác định sẽ là một trong những trung tâm
phát triển về kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước theo Quy hoạch
đã được phê duyệt.
Ngoài lợi thế này, Bình Định còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn
phong phú và nguồn nhân lực khá dồi dào, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hoá, con người Bình
Định cần cù, sáng tạo, nhân hậu và giàu tinh thần thượng võ. Hiện nay, Bình Định đã và đang tập
trung các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ
tầng và phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang tập trung xây dựng thành phố Quy Nhơn trở thành trung tâm
tăng trưởng phía nam của Vùng và đầu mối giao thông phục vụ trực tiếp cho khu vực miền Trung
- Tây Nguyên; xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng lớn để gắn kết với các khu vực lân cận theo
trục Bắc - Nam và Đông - Tây; phát triển các ngành kinh tế trọng điểm mà tỉnh có lợi thế là công
nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, giày da,
may mặc, cơ khí, cảng biển nước sâu, phát triển du lịch, dịch vụ hàng hải, thương mại, dịch vụ tài
chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông...
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, nền kinh tế tỉnh Bình Định
tiếp tục tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương bình quân 5 năm đạt khoảng 10,9%,
cao hơn 2% so với giai đoạn 2001 - 2005; trong đó nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 7,2%, công
nghiệp và xây dựng 15,4%, dịch vụ 11,6%. Thu ngân sách tăng bình quân 20,7% / năm; GDP bình
quân đầu người năm 2010 đạt 940 USD. Cơ cấu kinh tế năm 2010: nông - lâm - ngư nghiệp 35,7%;
công nghiệp - xây dựng 27,2%; dịch vụ 37,1% (so với năm 2005 các tỉ trọng tương ứng là 38,4% -
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26,7% - 34,9%).
1. Về thực trạng đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực những năm qua của
tỉnh:
Với việc xác định đúng đắn mục tiêu, tổ chức xây dựng các đề án, chính sách đào tạo phù
hợp, tập trung đề ra các mục tiêu, giải pháp, nội dung chương trình công tác, ban hành các kế
hoạch triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở trong từng thời kỳ, đã giúp công tác đào tạo,
phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đi đúng hướng, huy động được sự tham gia của các cấp, các
ngành, sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Kết quả
là đến năm 2010 cơ cấu lao động xã hội có bước chuyển dịch theo hướng giảm dần trong lĩnh vực
nông - lâm - ngư nghiệp và tăng trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ, góp phần hoàn thành mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Trong đó:
a) Đối với lĩnh vực phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí:
Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được
giữ vững. Chất lượng giáo dục - đào tạo có chuyển biến tiến bộ. Công tác xã hội hóa giáo dục đào tạo đạt được kết quả bước đầu. Công tác phổ cập giáo dục bậc trung học từng bước được
triển khai. Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu
học; 98,74% (157 / 159) xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 97,48% (155
/ 159) xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 100% số trẻ em 6
tuổi vào lớp 1; 94,01% số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học; 87,6% số thanh, thiếu
niên (15 - 18 tuổi) tốt nghiệp trung học cơ sở. Số trường phổ thông tăng 26 trường so với năm
2005; số phòng học kiên cố ngày càng chiếm tỷ lệ cao hơn. Số lượng trường ngoài công lập ở bậc
trung học đạt 4,08%, bậc mầm non đạt 77,17%; 129 / 159 xã, phường, thị trấn đều có trung tâm
học tập cộng đồng. Hệ thống các trường đào tạo không ngừng mở rộng cơ sở, quy mô và ngành
nghề đào tạo nên lực lượng giáo viên và sinh viên, học sinh không ngừng tăng lên, góp phần
không nhỏ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương những năm qua.
b) Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được chú trọng. Trong 5 năm (2006 - 2010),
với những cơ chế chính sách linh hoạt, kết hợp nhiều nguồn lực và hình thức khác nhau, Bình
Định đã đào tạo được 16 tiến sĩ, 392 thạc sĩ trong nước, 20 thạc sĩ tại nước ngoài; 43 bác sĩ chuyên
khoa cấp II, 140 bác sĩ chuyên khoa cấp I; đại học: 6.427 người, cao đẳng: 845 người, trung cấp: 811
người; cử nhân chính trị: 75 người, cao cấp lý luận chính trị: 433 người, trung cấp lý luận chính trị:
1.834 người.
Toàn tỉnh hiện có trên 31.000 công chức, viên chức, bao gồm 28.000 công chức, viên chức
cấp tỉnh và 3.000 cán bộ, công chức cấp xã; trong đó có 0,1% có trình độ tiến sĩ (33 người), 2,1%
có trình độ thạc sĩ, 55% có trình độ đại học. Với trình độ ngày càng được nâng cao về mọi mặt, đội
ngũ cán bộ công chức, viên chức có vai trò hết sức quan trọng giúp cấp uỷ, chính quyền, các cấp,
các ngành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố
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quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.
c) Về đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao:
Đã hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao gần 16 tỷ đồng; thực hiện chính
sách đãi ngộ và thu hút nhân lực có trình độ cao đối với 541 cán bộ, công chức có trình độ cao với
kinh phí gần 6 tỷ đồng (trong đó có 4 tiến sĩ, 246 thạc sĩ, 35 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 20 bác sĩ
chuyên khoa cấp I, 236 sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi). Đội ngũ nguồn nhân lực trình
độ cao có vai trò nòng cốt, khởi xướng và dẫn dắt các đổi mới công nghệ, quy trình quản lý sản
xuất, triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điều trị khám chữa bệnh,
triển khai các chính sách mới của tỉnh thời gian qua.
d) Về đào tạo, bồi dưỡng nghề:
Từng bước đáp ứng yêu cầu về lực lượng lao động có tay nghề của thị trường, phục vụ
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Đội
ngũ giáo viên đào tạo nghề ở Bình Định đã có sự phát triển đáng kể về số lượng và chất lượng.
Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động tăng lên qua các năm. Lao động có việc
làm chuyển dịch theo hướng tăng mạnh lao động làm việc trong các ngành công nghiệp - xây
dựng và dịch vụ, giảm dần lao động trong ngành nông - lâm - thuỷ sản, phù hợp với chuyển dịch
cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho đào tạo nghề tăng đều qua các
năm, bình quân năm sau cao hơn năm trước (năm 2006 đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, đến năm 2010
gần 48 tỷ đồng).
e) Đối với khu vực kinh tế biển:
Với chiều dài bờ biển 134 km, 2.500 km2 vùng lãnh hải, khoảng 40.000 km2 vùng đặc quyền
kinh tế, cảng Quy Nhơn có sản lượng năm 2011 đạt hơn 6,2 triệu tấn - cao nhất khu vực miền
Trung, nhiều thắng cảnh và bãi biển đẹp, nguồn lợi hải sản phong phú, giá trị kinh tế cao, có vịnh
biển nước sâu, kín gió, nằm giữa các tuyến giao thông và là cửa ngõ của Tây Nguyên... Bình Định
có nhiều tiềm năng và điều kiện để trở thành một tỉnh mạnh về kinh tế biển. Tuy nhiên, cùng với
những hạn chế về cơ chế, chính sách trong thời gian qua thì thực trạng nguồn nhân lực phục vụ
cho kinh tế biển cũng còn nhiều hạn chế, chưa đủ sức khai thác tài nguyên biển một cách hiệu
quả và bền vững (lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ ở các cảng cá là khu vực sử
dụng nhiều lao động nhưng phần lớn đều là ngư dân chưa qua đào tạo; nhân lực phục vụ du lịch
biển thiếu về số lượng, và chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu; nhân lực trong khối cơ quan
quản lý nhà nước về biển và hải đảo mới được hình thành, phương tiện máy móc thiết bị kỹ thuật
vừa thiếu, vừa lạc hậu, kỹ năng thực hành chưa nhiều...). Vì vậy, tiềm năng về kinh tế biển chưa
được khai thác một cách khoa học, có hiệu quả.
Nhìn chung, thực trạng công tác đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh
thời gian qua về cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng,
an ninh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, kỹ năng nghề
nghiệp yếu kém, bất cập về mặt cơ cấu và bố trí sử dụng phản ánh tình trạng số lượng và chất
lượng lao động có thể đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả cao của tỉnh còn thấp so với yêu
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cầu phát triển nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập hiện nay và trong những năm tới, đặc biệt
là đối với ngành kinh tế biển.
2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định đến năm 2015
a) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của tỉnh Bình Định có các chỉ
tiêu chủ yếu là:
- Tổng sản phẩm địa phương tăng bình quân hàng năm 13 - 14%, trong đó khu vực nông
lâm - ngư - nghiệp tăng 6,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,6% (riêng công nghiệp tăng 20,7%);
khu vực dịch vụ tăng 12,7% với chất lượng tăng trưởng cao.
- Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế để đến năm 2015, tỷ trọng các ngành nông - lâm - ngư
nghiệp chiếm khoảng 26,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 36,1% và khu vực dịch vụ
chiếm khoảng 37,7%.
- GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt trên 2.000 USD.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm 2011 - 2015 đạt 2 tỷ 800 triệu USD.
- Tăng nhanh đầu tư toàn xã hội, giải quyết tốt tích lũy và tiêu dùng, thu hút mạnh các nguồn
vốn từ bên ngoài, mục tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 43% GDP.
- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 40% vào năm 2015.
b) Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực
Trong các nhóm giải pháp chính để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Bình Định đã xác định
mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh thời gian tới là nâng cao trình độ dân trí, tạo bước
chuyển biến rõ rệt về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức các cấp đủ về số lượng, có chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ
cán bộ chuyên môn, khoa học, công nghệ có trình độ cao. Đào tạo đội ngũ lao động có trình độ
kỹ thuật, có tay nghề cao và cơ cấu hợp lý.
Dự báo dân số Bình Định đến năm 2015 là 1.520 nghìn người và đến năm 2020 là 1.545
nghìn người; lực lượng lao động tương ứng đến năm 2015 là 913 nghìn người và năm 2020 là
1.005 nghìn người. Lao động tăng thêm tương ứng với tốc độ tăng dân số và do mở rộng quy mô
sản xuất, dịch vụ, trong đó có số lao động tăng thêm do các dự án sản xuất, dịch vụ mới được đầu
tư và đưa vào sử dụng. Theo đó, nhu cầu nhân lực đến năm 2015 như sau:
- Giai đoạn 2011 - 2015 đào tạo 15 - 20 tiến sĩ và 550 - 600 thạc sĩ (chú trọng đào tạo cho
các ngành, lĩnh vực: quản lý nhà nước, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin,
công nghệ sinh học).
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 46%; giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 52%;
mỗi năm giải quyết việc làm cho 25.000 - 30.000 lao động.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định.
Trong đó, ít nhất 5% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và tương đương, 5%
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có trình độ ngoại ngữ đủ điều kiện đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài.
- 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ dự nguồn cấp xã có trình độ trung cấp chuyên
ngành và trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên, trong đó có 40% cán bộ, công chức có
trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ cấu hợp lý: tỷ lệ cán bộ nữ ít nhất là 15%, cán
bộ trẻ dưới 40 tuổi là 20%, cán bộ dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi đạt từ 25 - 30%.
Riêng đối với lực lượng lao động, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công
nghiệp hoá - hiện đại hoá của địa phương, Bình Định đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo cụ
thể đến năm 2015 và 2020 là: Đến năm 2015 có 55% lao động được đào tạo (tương ứng với 502,1
nghìn người) và đến năm 2020 có 70% lao động được đào tạo (tương ứng với 703,5 nghìn người);
cơ cấu nhân lực theo trình độ đào tạo như sau:
+ Công nhân kỹ thuật: Năm 2015 có 358,2 nghìn người và đến năm 2020 có 501,8 nghìn
người.
+ Lao động trình độ trung cấp: Năm 2015 có 55,7 nghìn người và đến năm 2020 có 78,1
nghìn người.
+ Lao động trình độ đại học - cao đẳng và trên đại học: Năm 2015 có 88,2 nghìn người và
đến năm 2020 có 123,6 nghìn người.
Như trên đã đề cập, Bình Định có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển nhưng chưa phát
huy đúng mức, trong đó có nguyên nhân nguồn nhân lực nói chung, nhất là nguồn nhân lực
phục vụ kinh tế biển còn bất cập. Trong chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của
mình, Bình Định xác định các ưu tiên sau đây:
- Nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế Nhơn Hội, khu kinh tế ven biển đa
ngành, đa chức năng, là động lực phát triển cho Bình Định và phía nam của vùng kinh tế trọng
điểm miền Trung.
- Nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch sinh thái biển bao gồm nhân lực quản lý, khai thác,
hướng dẫn và phục vụ tại các khu du lịch, điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, các công ty du lịch...
- Nguồn nhân lực phục vụ ngành nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ sản, trong đó quan
tâm đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho gần 50 nghìn lao động làm việc trên hơn 8.000 tàu đánh
bắt cá hiện có của tỉnh để vừa nâng cao trình độ dân trí, vừa xây dựng lực lượng hùng hậu có tay
nghề và kỹ năng, góp phần phát triển ngành thủy sản và mở rộng thế trận an ninh, quốc phòng
trên biển.
- Nguồn nhân lực phục vụ ngành dịch vụ cảng biển và các ngành liên quan như vận tải biển,
giao nhận, kho vận, logistics, đáp ứng nhu cầu phát triển và phát huy cao độ công suất của cụm
cảng Quy Nhơn, bao gồm cả cảng Nhơn Hội (công suất 12 triệu tấn / năm) chuẩn bị xây dựng.
3. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định
Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Bình Định đang tập trung triển khai một số giải pháp
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chủ yếu sau đây:
- Nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, các
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển toàn diện con người, về đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực. Từ đó, xây dựng ý thức thường xuyên, không ngừng tự học, tự nâng cao
trình độ trong cán bộ, công chức, viên chức và trong toàn xã hội.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục, đổi mới công tác quản lý giáo dục. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong giáo dục - đào
tạo; thực hiện mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi
để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên. Làm tốt công tác hướng
nghiệp và phân luồng sau trung học cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục phổ thông với giáo
dục chuyên nghiệp và dạy nghề.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Cần đào tạo theo quy
hoạch, theo yêu cầu, cơ cấu từng ngành, có trọng tâm, trọng điểm và phải gắn với bố trí sử dụng,
bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo,
quản lý nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân, con em gia đình có công với
cách mạng.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức các cấp theo định
hướng tiêu chuẩn hoá cán bộ, tạo nguồn cán bộ, đào tạo theo chức danh và kỹ năng xử lý tình
huống đồng thời có chính sách giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã không đủ trình
độ, tiêu chuẩn.
- Đào tạo, thu hút cán bộ chuyên môn, khoa học, công nghệ có trình độ cao. Rà soát, bổ
sung và tiếp tục thực hiện đề án “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao tỉnh Bình
Định” theo hướng trợ cấp học bổng. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động nghiên
cứu khoa học, các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ. Trao đổi kinh nghiệm,
hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố, các trường đại học, các viện nghiên cứu, trung tâm khoa
học, trung tâm đào tạo trong nước và nước ngoài để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn,
khoa học, công nghệ trình độ cao.
- Đào tạo đội ngũ công nhân, lao động có tay nghề cao. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề,
mở rộng quy mô, bảo đảm cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo nghề. Gắn mục tiêu đào
tạo nghề với giải quyết việc làm, đào tạo theo nhu cầu, có địa chỉ sử dụng. Từng bước nâng cao
chất lượng dạy nghề đạt trình độ chuẩn quốc gia và tiên tiến của khu vực. Đẩy mạnh công tác
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về kỹ thuật nông - lâm - ngư nghiệp cho lao động nông
thôn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại
ngữ cho người lao động trong các ngành thương mại, dịch vụ du lịch, vận tải và xuất khẩu lao
động.
- Kiện toàn hệ thống, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Rà soát, bổ sung hoàn
chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo, dạy nghề. Rà soát, đổi mới chương trình, nội dung,
chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng, các trường
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dạy nghề, các cơ sở và các lớp dạy nghề. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng
lực, phẩm chất đội ngũ giảng viên; bảo đảm đạt chuẩn chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.
- Bổ sung và thực hiện tốt chính sách thu hút chuyên gia, cán bộ chuyên môn, khoa học,
công nghệ có trình độ cao trong và ngoài tỉnh vào những lĩnh vực quan trọng. Tạo điều kiện cho
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng trường học, cơ sở dạy
nghề và mở các lớp dạy nghề. Dành ngân sách cấp tỉnh cho việc thực hiện Chương trình đào tạo,
phát triển nguồn nhân lực đồng thời tranh thủ sự đầu tư từ các nguồn vốn khác của các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước.
4. Một số đề xuất, giải pháp chung về liên kết đào tạo trong vùng duyên hải miền
Trung
Trước hết, cần xây dựng chiến lược tổng thể phát triển nguồn nhân lực của vùng duyên hải
miền Trung đến năm 2020, trong đó coi giáo dục - đào tạo là nhân tố quyết định, trên nền tảng
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Vùng và chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo của cả
nước.
Đề nghị Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung làm nhiệm vụ phân tích, dự báo nhu cầu
nhân lực nhằm cung cấp số liệu và cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược, đồng thời tổ
chức điều hành và giám sát tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực
trên pham vi toàn vùng duyên hải miền Trung.
Các giải pháp cụ thể tỉnh Bình Định đề xuất trong giai đoạn tới nhằm liên kết có hiệu quả
trong phát triển nguồn nhân lực đối với vùng duyên hải miền Trung như sau:
a) Tổ chức lại mạng lưới trường, lớp, ngành nghề đào tạo trên phạm vi toàn vùng duyên
hải miền Trung trong liên kết phát triển nguồn nhân lực
- Phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học nhưng không nhất thiết
tỉnh nào cũng phải có trường nghề và trường đại học, cao đẳng với ngành nghề đào tạo giống
nhau hoặc tương tự nhau. Để sử dụng tiết kiệm nguồn lực và tăng cường đầu tư chiều sâu về
trang thiết bị, công nghệ cũng như đội ngũ giảng viên có trình độ cao, thì việc quy hoạch các cơ
sở giáo dục nghề nghiệp và đại học phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và kết quả phân tích dự
báo, theo hướng chuyên sâu kết hợp với mở rộng và có tính liên vùng. Mỗi trường trong Vùng
chỉ thiết kế và ưu tiên đào tạo một số chuyên ngành nhất định nhằm khai thác tiềm năng và thế
mạnh hoặc nhu cầu phát triển của các địa phương. Sự phát triển của những chuyên ngành này
chính là điều kiện để mở rộng sang đào tạo các chuyên ngành khác có liên quan.
- Quy hoạch bổ sung các trường và khối các ngành sản xuất, phát triển kinh tế biển và liên
kết Vùng như kỹ thuật nông nghiệp, thủy sản, vận tải biển, cơ khí, điện, điện tử; khối du lịch,
thương mại quốc tế, tin học, ngoại ngữ... sao cho các ngành kinh tế biển phải có sức hút lớn đối
với thị trường lao động, đồng thời nhân rộng mô hình trường sư phạm chất lượng cao và sớm xây
dựng các đại học chuyên ngành có sự phân công cho các tỉnh trở thành trung tâm đào tạo chất
lượng cao và nghiên cứu khoa học hiện đại của chuyên ngành mình.
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b) Quy hoạch và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo trên
phạm vi toàn vùng duyên hải miền Trung
- Đánh giá, phân loại, sắp xếp giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục hiện có, đồng thời xác
định nhu cầu về số lượng, chất lượng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý còn thiếu và chưa đáp
ứng chuẩn trình độ theo chuyên ngành được đào tạo, cũng như nhu cầu được bồi dưỡng, đào
tạo lại hoặc đào tạo nâng cao.
- Xây dựng kế hoạch và lựa chọn các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Trong đó, ưu
tiên hình thức đào tạo tại vùng, đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài và gửi đi đào tạo trình
độ cao ở nước ngoài.
- Thực hiện cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên giỏi vào học
các trường đại học chất lượng cao và sau đại học; bồi dưỡng, thu hút các kỹ sư tài năng có nhu
cầu trở thành giảng viên bổ sung cho lực lượng cán bộ giảng dạy của các trường.
c) Đẩy nhanh tiến độ đổi mới nội dung chương trình giáo dục - đào tạo, phương pháp dạy
học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức giáo dục - đào
tạo của các địa phương trong Vùng
- Khẩn trương đưa vào áp dụng và sớm hoàn thành đổi mới chương trình về dạy học các
môn ngoại ngữ, đặc biệt là chương trình nâng cao hiệu quả dạy, học và sử dụng tiếng Anh theo
từng cấp học trên phạm vi toàn Vùng.
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc thiết kế và đưa vào áp dụng bộ
chương trình khung đối với giáo dục chuyên nghiệp; đề xuất các chương trình đào tạo và bồi
dưỡng cán bộ nghiên cứu quản lý các ngành kinh tế biển, lao động ven biển, các chương trình
đào tạo tiên tiến của các cơ sở giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp có uy tín trên thế giới và thực hiện
hội nhập đào tạo nghề theo hệ thống chuẩn của cộng đồng châu Âu.
- Áp dụng các hình thức và biện pháp thích hợp nhằm triển khai đồng bộ đổi mới phương
pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, biến
quá trình học tập thành quá trình tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn và quản lý của giáo
viên, giảng viên; đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập bảo đảm tính bao quát, trung
thực và khách quan.
d) Đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh, sinh viên, đồng
thời tăng cường quản lý ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu đào tạo trong các trường nghề và các
trường giáo dục chuyên nghiệp
- Đưa giáo dục hướng nghiệp trở thành một môn học chính khóa trong chương trình giáo
dục trung học cơ sở và trung học phổ thông.
- Xây dựng và phát huy vai trò của hệ thống các trung tâm hướng nghiệp.
e) Phát triển các hình thức đào tạo đi đôi với việc coi trọng công tác đánh giá, kiểm định
chất lượng sản phẩm đào tạo
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Trong đó đẩy mạnh hình thức đào tạo theo yêu cầu và đưa vào việc ứng dụng mô hình đào
tạo liên kết giữa nhà trường và cơ sở yêu cầu lao động nhằm tăng cường trao đổi, hợp tác giữa
cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng lao động trong việc hoàn thiện nội dung, chương trình giảng dạy.
f) Tăng đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo
của vùng duyên hải miền Trung
- Tiếp tục triển khai xã hội hóa giáo dục - đào tạo theo định hướng tăng cường chất lượng
để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong
Vùng, ngoài Vùng, trong và ngoài nước và phát huy vai trò phản biện xã hội đối với hiệu quả của
việc sử dụng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo.
- Xây dựng các dự án khả thi và tăng cường vận động nhằm tranh thủ nguồn vốn ODA tài
trợ cho phát triển giáo dục - đào tạo vùng duyên hải miền Trung.
g) Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền vận động
Tuyên truyền vận động mọi tổ chức, cá nhân và gia đình thay đổi nhận thức và chia sẻ vai
trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo bằng những hình thức thiết thực
gắn liền quyền lợi với nghĩa vụ như:
- Có chế độ tín dụng ưu đãi cho gia đình có học sinh, sinh viên theo học giáo dục nghề
nghiệp hoặc chuyên nghiệp; chế độ miễn giảm học phí đối với hộ gia đình có nhiều con em theo
học, con em vùng duyên hải nghèo, nhất là con em ngư dân, dân tộc ít người.
- Thực hiện chế độ miễn giảm thuế thu nhập, ưu tiên quyền được thuê đất, giao quyền sử
dụng đất vào kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân đầu tư góp vốn cho giáo dục - đào tạo.
- Kịp thời khen thưởng và tôn vinh những tổ chức, cá nhân có đóng góp lớn cho sự nghiệp
giáo dục đào tạo của Vùng; nêu gương và có phần thưởng khích lệ để nhân rộng những cá nhân,
hộ gia đình có con, em vượt khó đã giành được những kết quả cao trong học tập...
Tóm lại, phát triển nguồn nhân lực khu vực duyên hải miền Trung là phát triển năng lực của
cả một cộng đồng cư dân ven biển, làm biến đổi cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu và nâng cao
hiệu năng sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Vùng.
Nguồn nhân lực vùng duyên hải miền Trung hiện nay phát triển chưa cao trên tất cả các
phương diện: số lượng, chất lượng, cơ cấu và bố trí sử dụng. Đó là hệ quả của hàng loạt các
nguyên nhân từ điều kiện tự nhiên đến xã hội, từ khách quan đến chủ quan, trong đó cơ bản nhất
là những bất cập từ giáo dục - đào tạo.
Để thực hiện thành công sự nghiệp phát triển Vùng có sự liên kết, phân công nhau toàn
diện về kinh tế - xã hội thì liên kết trong phát triển nguồn nhân lực là rất quan trọng. Giải pháp
chủ yếu cho phát triển nguồn nhân lực có sự phân công, liên kết nhau thì giải pháp về giáo dục
- đào tạo là giải pháp khả thi nhất nhằm khắc phục những bất cập trong phát triển nguồn nhân
lực trong Vùng.
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THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC PHỤC VỤ
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020
CỦA TỈNH PHÚ YÊN
UBND TỈNH PHÚ YÊN

I. Khái quát thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên
Phú Yên là tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung, có diện tích tự nhiên khoảng 5.060 km2.
Dân số toàn tỉnh hiện nay gần 870.000 người, trong đó khu vực thành thị chiếm 23,3%, nông thôn
76,7%. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm 1,26%; số người trong độ tuổi lao động chiếm
57,1%.
Mạng lưới trường học ở Phú Yên phát triển khá đồng bộ ở các ngành học, cấp học, chất
lượng dạy và học ở các cấp học ngày càng được nâng cao. Tỉnh Phú Yên đã được công nhận đạt
chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở,
98,7% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỉ lệ học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học tăng
bình quân hàng năm 14,7%.
Quy mô, chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
tiếp tục phát triển. Trên địa bàn tỉnh có 2 trường đại học, 2 trường cao đẳng, 1 phân viện ngân
hàng, 1 trường trung cấp y tế và các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề. Năng lực đào tạo của
các đơn vị đến năm 2010 là 22.751 người / năm, trong đó, đào tạo nghề 13.200người / năm; đại
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 7.347 người / năm, tăng hơn 3 lần so năm 2006 (năm
2006 là 2.422 người); dạy nghề trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gần 3.000 người / năm.
Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện được nâng lên cả về lý luận chính
trị, chuyên môn nghiệp vụ. Tỉ lệ công chức cấp xã qua đào tạo chuyên môn chiếm 79,8%, lý luận
chính trị 58,8%, quản lý hành chính 26,1%.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nguồn
nhân lực tỉnh Phú Yên được chú trọng phát triển đồng bộ trên cả 3 mặt: nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Cơ cấu lao động được chuyển dịch theo hướng tăng lao động công
nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần lao động trong khu vực nông - lâm - thủy sản, góp phần
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH). Hiện nay tỷ lệ lao động trong
khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm 64,9%; công nghiệp, xây dựng chiếm 13,4%; dịch vụ chiếm
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21,7%. Với đặc điểm cần cù, siêng năng, chịu khó, lực lượng công nhân có tay nghề của tỉnh đã
góp một phần quan trọng trong đội ngũ lao động nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế trong tỉnh
và khu vực.
Tuy nhiên, nguồn nhân lực của tỉnh còn có những hạn chế nhất định như:
- Chất lượng lao động còn rất thấp so với các khu vực khác trong cả nước. Lao động phổ
thông, lao động chưa qua đào tạo chiếm đa số, vì thế tồn tại nghịch lý là lao động vừa thừa lại
vừa thiếu. Điều đáng lo ngại là những người có trình độ cao, sau khi được đào tạo thường có xu
hướng ở lại tìm kiếm việc làm ở các trung tâm kinh tế lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,
dẫn đến tình trạng thiếu lao động có kiến thức và trình độ kỹ thuật.
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực thời gian qua tuy có chú trọng nhưng kết quả đạt được
còn hạn chế; cơ cấu nguồn nhân lực chưa phù hợp: lao động giản đơn chưa qua đào tạo chiếm
tỷ lệ lớn; công nhân kỹ thuật lành nghề còn thấp; cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo tuy có
quan tâm đầu tư, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ CNH, HĐH
và hội nhập quốc tế.
- Số lượng cán bộ có trình độ chuyên sâu các ngành, các lĩnh vực mà địa phương đang
thiếu, đang cần còn ít, nhất là các ngành kinh tế, kỹ thuật… Kỹ năng ngoại ngữ, tin học của lao
động rất hạn chế, chưa đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước còn hạn chế (nhất là cán bộ, công chức cấp xã), chưa đáp
ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
- Cơ chế chính sách thu hút nhân tài, lao động có trình độ cao chưa đạt kết quả, chưa thật
sự hấp dẫn. Sử dụng cán bộ sau đại học có lúc, có nơi chưa hợp lý, chưa phát huy được năng lực
chuyên môn, dẫn đến tình trạng cán bộ được đào tạo xin chuyển đi nơi khác hoặc tự ý bỏ việc.
- Phú Yên có thế mạnh về vị trí, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế du lịch, nhưng thời
gian qua phát triển dịch vụ du lịch chưa tương xứng. Ngoài các nguyên nhân từ cơ chế chính
sách, cơ sở hạ tầng còn có nguyên nhân hết sức quan trọng là nguồn lao động phục vụ du lịch
vừa thiếu, vừa yếu, thiếu tính chuyên nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành du
lịch các tỉnh duyên hải miền Trung trong giai đoạn hiện nay.
II. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh đến năm 2020
Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển kinh tế - xã
hội nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức bình quân chung của cả nước, tỉnh Phú Yên tập trung
các giải pháp sau đây:
1. Đổi mới nhận thức về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động ở tất cả các cấp; quán
triệt quan điểm “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, con người là nhân tố quyết định nhất trong
phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh - quốc phòng.
2. Xây dựng và triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 phải
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đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương và cả Vùng; trên cơ sở thống kê, đánh giá thực
trạng, cơ cấu nhân lực hiện có và định ra lộ trình phát triển nhân lực cho từng giai đoạn với những
việc làm cụ thể. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, xây dựng và phát
triển đội ngũ có tay nghề cao, phấn đấu tạo việc làm mới cho khoảng 120.000 lao động. Đến năm
2015 cơ cấu lao động khu vực nông - lâm - thủy sản đạt 56%, công nghiệp xây dựng đạt 18% và
dịch vụ 26%.
3. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục và đào
tạo. Đào tạo nhân lực phải gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu thị trường lao động. Cùng với việc xây
dựng kế hoạch phát triển nhân lực của từng ngành, địa phương, cần sử dụng hiệu quả các cơ chế
và công cụ của nền kinh tế thị trường, đồng thời huy động các nguồn vốn để mở rộng quy mô,
điều chỉnh cơ cấu đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. Xây dựng
và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo
dục - đào tạo tỉnh trong tình hình mới.
4. Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo điều
kiện cho người lao động có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao
động xã hội. Tổ chức liên kết đào tạo, mở rộng và tăng cường hợp tác để phát triển nguồn nhân
lực; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 65% trở lên; lao động việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ
100% qua đào tạo. Ưu tiên tổ chức các chuyên ngành đào tạo cán bộ quản lý kinh tế và nhân viên
phục vụ chuyên ngành du lịch.
5. Định kỳ khảo sát đánh giá số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Trên
cơ sở đó lập dự báo, xác định nhu cầu và yêu cầu nhân lực; gắn với sử dụng, phục vụ thiết thực
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, tính kỷ luật,
phẩm chất đạo đức của người lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sử
dụng nhiều lao động.
6. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức trong hệ thống chính trị. Nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ
quản lý doanh nghiệp tỉnh. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý các doanh nghiệp và nâng cao chất lượng công tác đào tạo cho cán bộ công chức.
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học tăng thêm 300 người, trong đó có 25 - 30 tiến sĩ (kể cả
các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn). Phấn đấu đạt 100 sinh viên / 1vạn dân; 7 bác sĩ / 1 vạn
dân, 100% các trạm y tế trong tỉnh có bác sĩ hoặc cử nhân điều dưỡng.
7. Kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các chính sách ưu đãi về thu hút, sử dụng trí thức. Trọng
dụng và đãi ngộ đặc biệt đối với đội ngũ chuyên gia đầu ngành, những người thật sự có tài năng như
giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trên các lĩnh vực tỉnh đang cần, có tâm huyết, nguyện vọng về công tác tại
tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt đề án thu hút trí thức trẻ có trình độ cao đẳng, đại học chính quy về công
tác tại cấp xã.
III. Những kiến nghị và đề xuất
Trong xu thế phát triển hiện nay, việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển nguồn
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nhân lực nói riêng không còn là vấn đề của mỗi địa phương mà là vấn đề mang tính chiến lược của
mỗi quốc gia. Việc xây dựng và phát triển nguồn lao động phù hợp với điều kiện thực tế của nước
ta có ý nghĩa hết sức quan trọng và cũng là yêu cầu bức thiết hiện nay. Đối với khu vực miền Trung
về trước mắt cũng như lâu dài cần tập trung tạo đột phá “phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là
nguồn nhân lực chất lượng cao”; có sự liên kết chặt chẽ giữa các tỉnh, thành trong khu vực để phát
triển nguồn nhân lực. Cụ thể các giải pháp như sau:
1. Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19.4.2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 để xây dựng quy hoạch phát triển
nhân lực đồng bộ với chiến lược, kế hoạch phát triển chung của mỗi địa phương. Xây dựng chiến
lược phát triển nguồn nhân lực gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Cải thiện và tăng
cường thông tin về các nguồn nhân lực theo hướng rộng rãi và dân chủ, làm cho mọi người thấy
được tầm quan trọng của vấn đề phát triển nguồn nhân lực.
2. Mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để nâng cao trình độ dân
trí. Đây là việc làm lâu dài, của nhiều thế hệ. Phải lấy chất lượng phục vụ nhu cầu kinh tế làm tiêu chí
thay cho “lấy thành tích”. Nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học
tập. Khuyến khích xã hội hoá công tác đào tạo nghề, tăng cường hợp tác đầu tư với các cơ sở đào
tạo của Vùng, liên kết đào tạo với nước ngoài. Trong đó, tiếp tục liên kết, hợp tác đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, nhất là hướng dẫn viên du lịch sử dụng thông thạo
ngoại ngữ và am hiểu về lịch sử, văn hóa, địa lý của địa phương...
Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề để đáp ứng nguồn nhân lực có tay nghề
cao phục vụ cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, các dự án đầu tư trong
khu vực. Tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo và sử dụng lao động, nhất
là lao động nông thôn. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy rõ, coi trọng và quyết tâm thực thi
chính sách giáo dục - đào tạo phù hợp là nhân tố quyết định tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao
cho sự phát triển nhanh và bền vững.
3. Khuyến khích phát triển kinh tế, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tạo thêm nhiều
việc làm. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để tạo thêm
nhiều chỗ làm việc cho người lao động. Làm tốt công tác hướng nghiệp, đa dạng hóa đào tạo nghề
cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn.
Các tỉnh, thành phố trong khu vực phải chủ động xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ để đảm bảo
tính bền vững cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
4. Phát triển thị trường lao động của mỗi tỉnh, thành phố và thị trường lao động của khu
vực. Chú ý phát triển thị trường lao động theo hướng không phải dựa trên những cái sẵn có mà
đáp ứng nguồn lao động mà thị trường cần. Nhân rộng mô hình điểm giao dịch việc làm. Mở
rộng và thực hiện có hiệu quả xuất khẩu lao động, hướng đến những thị trường có thu nhập cao,
an toàn.
5. Nghiên cứu ban hành cụ thể các chế độ chính sách về lương, phụ cấp, môi trường làm
việc và các ưu đãi khác để thu hút lao động chất lượng cao về làm việc lâu dài tại địa phương.
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Song song với việc phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn lao động cần
đi đôi với xây dựng và hoàn thiện hệ thống giá trị của con người trong thời đại hiện nay như trách
nhiệm công dân, tinh thần học tập, trau dồi tri thức; có ý thức và năng lực làm chủ bản thân, làm
chủ xã hội; sống có nghĩa tình, có văn hóa, có lý tưởng. Đây cũng là những giá trị truyền thống
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, rất cần được tiếp tục phát huy trong bối cảnh hội nhập quốc tế,
nhất là đối với thế hệ trẻ.
6. Phát triển nguồn lao động phải gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người
dân, chính sách lương - thưởng, bảo đảm an sinh xã hội. Vấn đề này liên quan đến hàng loạt các
yếu tố khác như chính sách xã hội, chính sách y tế, chính sách tiền lương, chính sách xây dựng cơ
sở hạ tầng… Các vấn đề này hiện vẫn chưa được giải quyết một cách cơ bản. Không thể nói đến
nhân lực chất lượng cao khi kết cấu hạ tầng còn rất thấp kém; tỷ lệ lao động mới qua đào tạo còn
thấp, trình độ ngoại ngữ, khả năng sử dụng máy tính, công nghệ thông tin kém…
7. Tiếp tục tổ chức hội thảo hàng năm về “Liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực các
tỉnh duyên hải miền Trung”, đề xuất các giải pháp mới đáp ứng nhu cầu nhân lực để phát huy
tiềm năng, lợi thế của tỉnh và cả khu vực miền Trung để phát triển ngành du lịch trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng của từng địa phương.
8. Để hỗ trợ cho các địa phương, đề nghị Trung ương có các cơ chế ưu đãi đầu tư cơ sở hạ
tầng, chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực để đưa khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung
đến năm 2020 tiếp cận với các khu vực phát triển khác của đất nước.
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THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI
GIAN QUA & NHU CẦU NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU
LỊCH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2020
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng sử dụng nguồn nhân lực phục vụ
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Khánh Hòa trong thời gian qua
1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
Mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008
đến nay đã có những tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói
chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng; nhưng với sự nỗ lực không ngừng, Đảng bộ và nhân dân
Khánh Hòa trên tinh thần chủ động, sáng tạo đã vượt qua khó khăn thách thức. Sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh thể hiện qua mức tăng trưởng GDP vẫn được duy trì với giá trị và tốc
độ cao, là một trong 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Thời kỳ 2006 - 2010, kinh tế Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng với nhịp độ tương đối
cao so với cả nước, bình quân đạt 10,65%. Trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 11,46%;
nông - lâm - thủy sản tăng 3,19%; dịch vụ tăng 12,88%.
Bảng 1: Tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh 2006 - 2010
Ngành
Tốc độ tăng GDP (%)
- Nông - lâm - thủy sản
- Công nghiệp và xây dựng
- Dịch vụ - du lịch

2006
9,69
6,81
11,93
8,88

2007
11,01
2,77
12,67
13,28

2008
11,33
4,07
12,31
13,35

2009
10,21
1,26
9,38
14,47

2010
11,00
1,01
11,03
14,40

(Nguồn: Tính toán từ số liệu Cục thống kê Khánh Hòa)
Cơ cấu GDP của Khánh Hòa chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng các ngành nông - lâm thủy sản, gia tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ - du lịch và công nghiệp - xây dựng. Cụ thể, nếu như
năm 2006, tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP đạt trên 40% thì đến năm 2010 con số này gần 46%.
Ngược lại, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản trong cơ cấu GDP có bước sụt giảm đáng kể từ 19,06% năm
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2006 xuống dưới 14% năm 2010. Trong khi đó, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong cơ cấu GDP
trong năm 2010 so với năm 2006 có sự thay đổi rất ít.
Bảng 2. GDP và cơ cấu GDP chung cho toàn tỉnh
(Đơn vị tính: tỷ đồng và %)
Năm
Chỉ tiêu
Tổng cộng
Nông - lâm thủy sản
Công nghiệp
và xây dựng
Dịch vụ - du
lịch

2006
Giá
trị
8.148

2007

2008

2009

2010

%

Giá trị

%

Giá trị

%

Giá trị

%

100

Giá
trị
9.047

100

10.069

100

11.098

100

12.320

100

1.553

19,06

1.596

17,64

1.661

16,50

1.682

15,16

1.699

13,79

3.236

39,72

3.646

40,30

4.095

40,67

4.479

40,36

4.973

40,37

3.359

41,22

3.805

42,06

4.313

42,83

4.937

44,49

5.648

45,84

%

(Nguồn: Niên giám thống kê Khánh Hòa)
Việc dịch chuyển cơ cấu GDP hoàn toàn phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển
kinh tế của Khánh Hòa trong giai đoạn sắp tới. Với lợi thế cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa, lĩnh vực
dịch vụ - du lịch đang từng bước vươn lên dẫn đầu trong cơ cấu kinh tế. Với ngành nông - lâm thủy sản, mặc dù tỷ trọng có xu hướng giảm nhưng chất lượng tăng trưởng của ngành này bước
đầu được cải thiện bằng việc chú trọng nhiều hơn trong đầu tư vào giống cây trồng, vật nuôi,
cơ sở vật chất kỹ thuật, khoa học công nghệ. Đối với ngành công nghiệp và xây dựng, cho dù tỷ
trọng không có sự thay đổi đáng kể nhưng nhìn chung đã có sự thay đổi mạnh về chất. Đặc biệt
ngành công nghiệp, xây dựng đã chú ý đến việc đầu tư phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn
như đóng tàu, chế biến nông - lâm - thủy sản cho xuất khẩu.
2. Thực trạng sử dụng nhân lực
Nhân khẩu trong độ tuổi lao động của tỉnh Khánh Hoà chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng
nguồn cung lao động (trên 60%), nhân khẩu trong độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm
chiếm trên 81% so với lao động trong độ tuổi, số còn lại đang nằm trong độ tuổi lao động
nhưng không có nhu cầu việc làm như: nội trợ, đi học, không có khả năng lao động, không
làm việc hay không có nhu cầu làm việc.
So với năm 2009 số lao động có nhu cầu việc làm năm 2010 đã tăng lên 6.000 người.
Trong số đó, mặc dù số lao động có nhu cầu việc làm trong ngành nông - lâm nghiệp vẫn
chiếm tỷ lệ cao nhất nhưng con số này đang có xu hướng giảm xuống. Ngược lại, lao động
có nhu cầu việc làm trong toàn tỉnh ở khối ngành dịch vụ - thương mại có xu hướng tăng
lên. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Khánh Hòa
trong giai đoạn sắp tới.
Xu hướng chung trong xã hội hiện nay khi chọn nghề nghiệp đều hướng đến những ngành
có thu nhập cao và dễ tìm việc sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân như tâm lý
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đám đông hoặc do thiếu thông tin nên việc lựa chọn ngành học vẫn mang nặng cảm tính. Công
tác hướng nghiệp cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Sự kết hợp giữa gia đình, nhà
trường và doanh nghiệp chưa thực sự được chú trọng và đề cao. Các trường mới chỉ đào tạo cái mà
mình có chứ chưa đào tạo cái mà xã hội cần và đặc biệt là ít quan tâm đến sản phẩm do mình đào
tạo ra được sử dụng như thế nào. Việc tìm kiếm đầu ra cho học sinh sau khi ra trường hầu hết đều
khoán trắng cho các gia đình và bản thân học sinh, nhà trường không có trách nhiệm gì (chỉ đối
với đào tạo theo địa chỉ thì được lo đầu ra). Vì vậy đã dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu, đào tạo
chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, đào tạo chưa gắn liền với nhu cầu sử dụng.
Thêm nữa, đa số người học thích chọn những ngành kinh tế, ngành có cơ hội trúng tuyển
cao hoặc dễ học để đăng ký tuyển sinh hoặc đăng ký nhập học. Ngoài những trường đào tạo theo
chuyên ngành thì các trường đào tạo đa ngành cũng tập trung phát triển các mã ngành có nhiều
người học, nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất ít. Vì thế, các ngành như quản trị kinh doanh, kế toán,
công nghệ thông tin, ngoại ngữ đang dư thừa lao động. Trong khi đó, một số nhóm ngành liên
quan đến kỹ thuật có nhu cầu tuyển dụng cao thì lại ít người học, một số ngành do chưa có cơ
sở đào tạo như luật - hành chính, y tế… thì vẫn đang trông chờ vào nguồn cung lao động từ các
thành phố khác như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế.
Mô hình của hầu hết các trường hiện nay đều là đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp cho dù
trường đó có thể là trường đào tạo chuyên ngành. Điều này có thuận lợi là tạo ra sự cạnh tranh
giữa các trường trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và thương hiệu của mình để có thể thu
hút được nhiều học sinh hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng có những bất cập, chẳng hạn như: do phải
trải đều ra nhiều ngành, nghề đào tạo nên những ngành, nghề truyền thống không có điều kiện
để phát triển, chuyên sâu và đặc biệt nghiêm trọng là có thể dẫn đến việc đào tạo tràn lan, đào
tạo không theo nhu cầu thật sự của xã hội mà phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của các gia đình
và con cái họ.
II. Thực trạng phát triển du lịch Khánh Hòa và nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển du
lịch đến năm 2020
1. Khái quát tiềm năng du lịch Khánh Hòa
Như chúng ta biết, Khánh Hòa là một địa phương hội đủ các dạng địa hình cơ bản vùng núi
bán sơn địa, có núi rừng, đồng bằng, miền ven biển, hải đảo, có nhiều tài nguyên thiên nhiên để
phát triển du lịch.
Bờ biển Khánh Hoà dài 385km, với những dãy núi cao nhấp nhô chạy dài ra biển Đông,
bờ biển bị đứt gãy đã tạo nên các kỳ quan thiên nhiên và nhiều bãi tắm đẹp như Đại Lãnh, Nha
Trang, Bãi Dài Cam Ranh, Đầm Môn, Đầm Nha Phu, Bãi Trũ - Đầm Già, Đầm Bấy, Đầm Vân, Dốc Lết
và còn nhiều bãi tắm đẹp trên các đảo... Có ba vịnh kín gió được xếp vào hàng đẹp nhất nước và
nổi tiếng thế giới là Nha Trang, Cam Ranh và Vân Phong, trong đó vịnh Nha Trang đã được công
nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Khánh Hòa còn có khoảng 200 hòn đảo lớn nhỏ
ven bờ và các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa có vị trí kinh tế, an ninh quốc phòng đặc biệt quan
trọng.
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Vịnh Nha Trang là vịnh biển lớn thứ hai sau vịnh Vân Phong của Khánh Hòa, với diện tích
khoảng 400km2, bao gồm 19 hòn đảo lớn nhỏ. Vịnh Nha Trang cùng với bãi biển Nha Trang và
các đảo là nơi tiềm năng du lịch biển đảo lớn nhất tỉnh và cả nước do nơi đây có nhiều cảnh quan
thiên nhiên và bãi tắm đẹp, môi trường trong lành, khí hậu ôn hòa, ít gió bão, rất thuận lợi cho
việc phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng biển. Về mặt sinh thái, vịnh Nha Trang là một trong
những hình mẫu tự nhiên hiếm có của hệ thống vũng, vịnh trên thế giới, là nơi hội tụ các loài sinh
vật biển, có rạn san hô phong phú và đa dạng nhất Việt Nam; có nhiều đặc sản như tôm, mực,
cua, ghẹ và các loại cá biển nhiệt đới, đặc biệt là yến sào, một đặc sản có giá trị quý như vàng,
khiến từ lâu Khánh Hòa được mệnh danh “xứ trầm, biển yến”.
Khánh Hòa không chỉ là một trong những tỉnh có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng mà còn là nơi
có truyền thống văn hóa lâu đời, có những công trình kiến trúc thuộc loại quý hiếm do con người
tạo ra như tháp Ponagar huyền thoại nghìn năm tuổi, thành cổ Diên Khánh, các đình, chùa, văn
miếu; các cơ sở nghiên cứu khoa học như viện Hải Dương học, viện Pasteur Nha Trang gắn liền
với những di tích lưu niệm về cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học Alexandre Yersin… đã tạo
nên quần thể tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn vô cùng phong phú, hấp dẫn, đặc sắc riêng
của Khánh Hòa, có sức hấp dẫn và thu hút khách du lịch.
2. Thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch Khánh Hòa
Hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ,
không chỉ thể hiện ở số lượng mà còn có sự chuyển biến rõ nét về chất. Sản phẩm du lịch của
Khánh Hòa đến nay từng bước được đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và có khả năng cạnh tranh
cao so với các tỉnh duyên hải miền Trung. Đặc biệt có những sản phẩm đã có thương hiệu và trở
thành nổi tiếng trên cả nước như: tắm bùn khoáng nóng Tháp Bà, sử dụng sản phẩm yến sào để
chữa bệnh phục hồi sức khỏe, cáp treo Vinpearl Land vượt biển dài nhất thế giới… Thương hiệu
du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng được khẳng định uy tín trên thị trường trong và ngoài
nước, là điểm đến của nhiều sự kiện, hội nghị lớn mang tầm cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế. Hiệu
quả hoạt động của ngành du lịch đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế chung
của địa phương, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành kinh tế khác và đặc biệt là hiệu
quả xã hội từ hoạt động du lịch mang lại.
Những thành tựu đó được thể hiện qua các chỉ tiêu, số liệu sau:
TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

1

Doanh thu du lịch

Tỷ đồng

2

Số cơ sở lưu trú du
lịch

3

2007

2008

2009

2010

2011

1.025

1.357

1.563

1.877

2.252

Cơ sở

387

397

409

455

503

Tổng số phòng

Phòng

8.841

9.400

10.200

11.730

12.048

4

Tổng lượt khách

Người

1.363.542

1.597.228

1.580.080

1.840.259

2.180.008

5

Lượt khách quốc tế

Người

282.272

315.585

281.202

384.979

440.390

* Tính đến tháng 12.2011, Khánh Hòa có 503 cơ sở lưu trú du lịch, với 12.048 phòng, trong đó:
5 sao: 6 KS - 1.111 phòng, 4 sao: 5 KS - 1.026 phòng, 3 sao: 24 KS - 1.753 phòng, 2 sao: 87 KS - 2.494
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phòng, 1 sao: 97 KS - 1.533 phòng.
3. Nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển du lịch đến năm 2020
3.1. Vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển du lịch:
Đối với mỗi ngành kinh tế hay mỗi hoạt động của tổ chức, nhân lực luôn là yếu tố đầu vào
quan trọng đảm bảo quá trình hoạt động của tổ chức diễn ra theo mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
Ngoài những yếu tố về vốn, phương tiện sản xuất kinh doanh, nhân lực là yếu tố then chốt đảm
bảo quá trình lao động đạt năng suất, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.
Du lịch là một ngành kinh tế dịch vụ, ở đó sản phẩm dịch vụ do con người lao động cung
cấp, phục vụ khách du lịch. Do vậy, nhân lực là yếu tố chính trong quá trình kinh doanh và phục
vụ. Khác với ngành kinh tế khác, hoạt động du lịch khó có thể cơ khí hóa, tự động hóa mà phần
lớn lao động được thực hiện thông qua lao động trực tiếp của con người phục vụ du lịch. Chính
vì vậy, nếu thiếu vai trò của người phục vụ du lịch ở một trong những khâu của hoạt động du
lịch, thì hoạt động du lịch không thể thực hiện được. Hơn nữa, do tính đặc thù của hoạt động
kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch do người phục vụ cung cấp trực tiếp cho khách du lịch là quá
trình dịch vụ nên quá trình sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời và chất lượng dịch vụ đó phụ
thuộc trực tiếp vào trình độ, kỹ năng tay nghề và thái độ phục vụ. Như vậy, yếu tố nhân lực trong
du lịch là tác nhân chính đảm bảo chất lượng sản phẩm du lịch.
3.2. Thực trạng đội ngũ lao động tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch:
Việc đánh giá thực trạng lao động dựa trên 3 tiêu chí (1) số lượng, (2) chất lượng, và (3) cơ
cấu. Cả 3 tiêu chí này được phân tích theo số lượng thể hiện trong cơ cấu ngành nghề, cơ cấu độ
tuổi, giới tính… ; cơ cấu trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học thể hiện chất lượng lao động.
Cơ cấu một số loại lao động đặc thù trong ngành du lịch Khánh Hòa được thể hiện sau:
3.2.1. Cơ cấu lao động theo ngành, nghề:
Theo ngành nghề, lao động gián tiếp chiếm 18%, còn lại 82% là lao động trực tiếp, trong
đó bao gồm: phục vụ buồng - 17%, phục vụ bàn - 15%, lễ tân, bảo vệ sảnh, DVBS - mỗi lĩnh vực
chiếm 11%, bếp - 7 %, bảo trì - 4%, lái xe, lữ hành hướng dẫn - mỗi lĩnh vực chiếm 2%. Cơ cấu này
về cơ bản là hợp lý với tỷ trọng nghiêng về lao động trực tiếp.
Riêng về lữ hành hướng dẫn (2%) là quá ít, nhất là nếu xét theo các tiêu chí khác về trình độ
đào tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ... thì đây là vấn đề cần phải được tập trung giải quyết trước
mắt và lâu dài đáp ứng nhu cầu về tăng trưởng số lượng và tính đa dạng của khách.
3.2.2. Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ:
Về chuyên môn nghiệp vụ, lao động được đào tạo về du lịch và lao động từ các lĩnh vực
hoạt động khác chuyển về, thì về du lịch đa phần là số người có trình độ sơ cấp - 26%, trung cấp
- 1,5%, đại học và trên đại học - 3%, số lượng chưa được đào tạo chuyên môn về du lịch chiếm tỷ
lệ khá cao 69,5%. Số lượng lao động có trình độ từ các lĩnh vực hoạt động khác chuyển sang làm
du lịch là sơ cấp - 4,5%, trung cấp - 7%, đại học và cao đẳng - 20% .
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Như vậy, có thể thấy trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho khối kinh doanh du lịch
chưa thể phù hợp được với những đòi hỏi yêu cầu của tình hình mới. Tính bất hợp lý thể hiện ở
chỉ số về lao động có trình độ trung cấp chỉ chiếm có 1,5%, còn đại học lại là 3%, trong khi đó đặc
thù của ngành nghề du lịch có lẽ cần hướng tới tương quan ngược lại.
Tình trạng thiếu hụt cán bộ có trình độ chuyên môn cao (đại học và trên đại học) cũng rất
đáng báo động, cho thấy cần có chiến lược và kế hoạch khẩn trương, kịp thời, thiết thực đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ này nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra cho những năm tới.
3.2.3. Cơ cấu lao động theo trình độ ngoại ngữ:
Về trình độ ngoại ngữ, một trong những tiêu chí quan trọng đối với những người làm công
tác du lịch, chủ yếu là những người biết tiếng Anh với trình độ đại học, cao đẳng - 8,5%, phổ
thông - 17,5%. Đây là những chỉ số không lấy gì làm tối ưu. Bên cạnh đó số lượng những người
biết các ngoại ngữ khác cũng không hơn: đại học, cao đẳng - 0,9%, phổ thông - 1,8%. Số lượng
người biết hai ngoại ngữ trở lên cũng không nhiều lắm, mặc dù đối với một địa phương thì như
vậy cũng đã là đáng khích lệ: 2,1% .
Xét về tỷ lệ tương quan các trình độ đại học và giao tiếp trong các ngành nghề khác nhau
ta thấy: đối với hướng dẫn viên du lịch chỉ số đó là 50 / 50 (50% đại học / 50% giao tiếp); đối với
lễ tân - 45 / 55; buồng 40 / 60; bàn 11 / 89; bếp 0 / 100.
Như vậy, các hướng dẫn viên du lịch, lễ tân cần được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng hướng
tới nâng cao trình độ ngoại ngữ, vì công việc của họ gắn liền với môi trường cần thông thạo
ngoại ngữ. Còn đối với các hoạt động còn lại thì tương quan nêu trên có thể coi là khá phù hợp.
Tuy nhiên, nếu có điều kiện thay đổi được tương quan nghiêng về phía những người được đào
tạo ngày một cao hơn về ngoại ngữ, thì điều đó cũng chỉ có tốt hơn mà thôi, một khi sự đòi hỏi
của môi trường hội nhập quốc tế và khu vực ngày một tăng cao.
3.2.4. Cơ cấu lao động theo giới tính, độ tuổi:
Đi sâu xem xét về cơ cấu giới đối với các nghề đặc thù của du lịch để thấy rõ vai trò của mỗi
giới khác nhau trong mỗi nghề khác nhau. Hiện nay, trong các hoạt động hướng dẫn du lịch và
bếp thì chiếm đa số là nam (hướng dẫn viên du lịch - chiếm 60%; bếp - 55%); trong khi đó thì nữ
chiếm đa số trong các hoạt động như lễ tân, buồng, bàn, bếp. Cơ cấu này phản ánh đặc trưng các
ngành nghề du lịch. Chẳng hạn, hướng dẫn viên du lịch phải đi lại, di chuyển nhiều, cần có sức
khỏe, có điều kiện xa nhà thường xuyên, lâu dài cho nên không phù hợp lắm với nữ giới. Nếu số
lượng nam giới có tăng lên trong hoạt động này thì điều đó cũng là phù hợp. Về phục vụ bàn, nữ
giới chiếm đa số trội hơn hẳn so với nam giới (56%). Như vậy, năng lực phục vụ sẽ bị hạn chế, vì
đây cũng là công việc nặng nhọc, vất vả, cần nhanh nhẹn, do đó nếu do nam giới đảm nhận sẽ
tốt hơn.
Tuy nhiên, nhìn chung về giới là sự cân đối giữa nam và nữ tỷ lệ tương ứng là 54 và 46% .
Về độ tuổi, lực lượng lao động trong độ tuổi 25 - 40 chiếm đa phần, khoảng 60%, dưới 24
tuổi - khoảng 18%. Như vậy, đó là lực lượng lao động trẻ, đang trong độ tuổi cống hiến tốt.
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Phần phân tích nêu trên cho thấy thực trạng đội ngũ lao động trong ngành du lịch ở Khánh
Hòa hiện nay, trong đó đặc điểm nổi bật là phần đông được đào tạo từ các ngành kinh tế, kỹ
thuật khác chuyển sang. Phần đông lao động du lịch có thâm niên trong ngành trên dưới 10
năm, thể hiện sự non trẻ của ngành. Yêu cầu về ngoại ngữ đối với các nghề lao động phục vụ
trực tiếp cao, trong khi đó tỷ lệ lao động sử dụng thành thạo ngoại ngữ không nhiều, chủ yếu ở
các nghề tiếp xúc trực tiếp với khách như hướng dẫn viên, nhân viên lữ hành, marketing, lễ tân.
Những phân tích trên phần nào định hình ra những hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại
trong kinh doanh du lịch hiện nay về góc độ nguồn nhân lực để đánh giá và tìm giải pháp tăng
cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ lao động của ngành, từng bước
khắc phục những bất cập hiện tại.
3.3. Thực trạng về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tại Khánh Hòa:
3.3.1. Đào tạo nghề chuyên ngành du lịch tại các cơ sở đào tạo:
Hiện nay, ở Khánh Hòa có trên 10 cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch, trong đó: 3 trường đại
học và 2 trường cao đẳng có khoa đào tạo cho du lịch, 1 trường cao đẳng nghề chuyên ngành du
lịch được xây dựng theo mô hình “Trường - khách sạn”.
Hàng năm, các trường đều chiêu sinh đào tạo theo 2 hệ chính quy và tại chức, các nghề
đào tạo chủ yếu là quản trị kinh doanh nhà hàng - khách sạn và hướng dẫn viên du lịch. Các nghề
lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp… ít được quan tâm đào tạo vì chưa có đủ các điều kiện về cơ sở vật
chất, trang thiết bị và đội ngũ giảng viên phục vụ cho công tác giảng dạy. Số lượng mỗi khóa đào
tạo từ các cơ sở này khi ra trường lên tới hơn ngàn sinh viên, nhưng phần lớn không có kỹ năng
nghề nghiệp phù hợp với chức danh công việc, do vậy các doanh nghiệp du lịch tuyển dụng phải
đào tạo lại tại cơ sở kinh doanh của mình.
3.3.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch:
Như số liệu đã nêu tại mục 3.2.2, nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch chưa được
đào tạo chuyên môn về du lịch chiếm tỷ lệ khá cao 69,5%. Số lượng này được các doanh nghiệp
du lịch đào tạo tại chỗ, do đó trình độ tay nghề không đồng đều giữa các doanh nghiệp, dẫn đến
tình trạng về chất lượng lao động ở mỗi doanh nghiệp có sự khác nhau. Đặc biệt là ở các doanh
nghiệp thuộc khu vực tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh phần lớn chưa qua
đào tạo, tay nghề người lao động còn thấp, thiếu tính chuyên nghiệp.
3.4. Đánh giá tổng quan về nguồn nhân lực ngành du lịch Khánh Hoà:
3.4.1. Điểm mạnh:
- So với mặt bằng cả nước, nguồn nhân lực ngành du lịch Khánh Hòa có trình độ kỹ năng,
tay nghề tương đối cao. Phần lớn có trình độ văn hóa ở bậc trung học phổ thông, đã được đào
tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ tại các trường, lớp về du lịch, hoặc đã qua các khóa huấn
luyện tay nghề tại các cơ sở kinh doanh du lịch.
- Tại các cơ sở du lịch cao cấp, đội ngũ lao động đã được tuyển lựa và huấn luyện bài bản,
chuyên nghiệp, có chất lượng, phù hợp với từng chức danh công việc. Đa số lao động đều có
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trình độ ngoại ngữ từ cơ bản đến thông thạo từ một đến hai ngoại ngữ, đáp ứng được yêu cầu
giao tiếp, phục vụ khách quốc tế.
- Những năm gần đây, các cơ sở đào tạo du lịch đã tuyển sinh, đào tạo và cung cấp cho
ngành du lịch Khánh Hòa hơn ngàn lao động, đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực đang bị thiếu
nhiều do các cơ sở du lịch đang phát triển ngày càng nhanh với quy mô ngày càng lớn.
3.4.2. Điểm yếu
- Ngành du lịch là ngành chủ yếu cần sử dụng những lao động nghề có kỹ năng thực hành.
Nhưng hiện nay, phần lớn các trường đào tạo tại Khánh Hòa chỉ tập trung chủ yếu vào một số
ngành học như quản trị kinh doanh nhà hàng - khách sạn, Việt Nam học, chương trình giảng dạy
còn nặng về lý thuyết, học thuật, không chuyên sâu, ít quan tâm chú ý đến thực hành kỹ năng
tay nghề cho sinh viên.
- Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa còn nhiều bất cập so với yêu
cầu phát triển của ngành. Lực lượng lao động du lịch có trình độ chuyên môn, kỹ năng chuyên
nghiệp, tay nghề cao còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu của đối tượng khách cao cấp có đòi hỏi
cao về chất lượng phục vụ.
- Nguồn sinh viên được đào tạo về du lịch hàng năm ra trường khá lớn, nhưng phần lớn rất
bỡ ngỡ, vụng về với công việc ở nơi làm việc, vì kiến thức sinh viên được học tại các cơ sở đào tạo
chỉ nặng về lý thuyết. Do vậy nhà tuyển dụng và các cơ sở kinh doanh du lịch vẫn phải đào tạo
theo phương pháp cầm tay chỉ việc, sau một thời gian mới sử dụng được, đã gây nên sự lãng phí
thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
3.5. Nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển du lịch Khánh Hòa đến năm 2020:
3.5.1. Mục tiêu cụ thể của ngành du lịch Khánh Hòa đến năm 2020:
- Về khách du lịch: phấn đấu đến năm 2020 đón được 5.200.000 lượt khách, trong đó khách
quốc tế có 1.400.000 lượt khách, khách trong nước 3.800.000 lượt khách.
- Về doanh thu du lịch: phấn đấu đến năm 2020 doanh thu chuyên ngành du lịch đạt
10.640 tỷ đồng (Doanh thu thuần của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, không tính thu nhập
ngoài xã hội từ du lịch).
- Về phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Đầu tư xây mới và nâng cấp hệ thống khách
sạn, phấn đấu đến năm 2020 có trên 21.000 phòng khách sạn đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách.
- Nhu cầu lao động trong du lịch đến năm 2020 là 113.000 người, trong đó lao động trực
tiếp là 38.000 người, gián tiếp 75.000 người.
3.5.2. Các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế hiện tại, đồng thời phấn đấu đạt các chỉ
tiêu đề ra của năm 2020:
- Tiếp tục tiến hành điều tra phân loại trình độ nghiệp vụ của toàn bộ cán bộ, nhân viên và
lao động hiện đang công tác và tham gia các hoạt động kinh doanh du lịch trên phạm vi toàn
tỉnh. Để từ đó đưa ra một kế hoạch đào tạo cụ thể các cấp trình độ chuyên ngành (bao gồm đào
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tạo lại và đào tạo mới).
- Khuyến khích đào tạo chính quy về du lịch trình độ đại học và trên đại học về nghiệp vụ
du lịch. Đây sẽ là lực lượng cán bộ quản lý nòng cốt góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới
theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành du lịch của Khánh Hòa trong tương lai.
- Có kế hoạch cử các cán bộ trẻ có trình độ và các sinh viên có năng lực sang các nước phát
triển để đào tạo trình độ đại học và sau đại học, cũng như để thực tập nâng cao trình độ nghiệp
vụ chuyên ngành du lịch.
- Tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm thông qua các chuyến công tác, khảo sát và
tham gia hội nghị, hội thảo khoa học ở các nước có ngành du lịch phát triển.
- Xây dựng và xúc tiến một chương trình đặc biệt nhằm nâng cao hiểu biết về du lịch, về
cách ứng xử đối với khách du lịch cho toàn thể nhân dân Khánh Hòa, đặc biệt là thành phố Nha
Trang thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đào tạo tại các trường phổ
thông trung học.
3.5.3. Một số đề xuất về các hình thức huy động nguồn khác cho phát triển nguồn nhân lực :
- Đề nghị cho ngành du lịch được thu phí đào tạo từ phía các cơ sở sử dụng lao động.
- Các trường từ dạy nghề đến đại học về du lịch được lập cơ sở sản xuất dịch vụ phù hợp
ngành nghề đào tạo để học sinh thực hành và đề nghị nhà nước cho miễn thuế để tạo thêm kinh
phí cho cơ sở.
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo du lịch uy tín của nước ngoài đặt cơ sở
đào tạo tại Việt Nam, liên kết với các cơ sở đào tạo của Việt Nam để một mặt tạo điều kiện cho lao
động Việt Nam có điều kiện học tập, một mặt học hỏi kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo mở rộng các
chuyên ngành trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tại nước ngoài bằng ngân
sách nhà nước.
- Hỗ trợ tích cực các cuộc thi chuyên môn, tay nghề nhằm tuyên truyền, quảng bá, khuyến
khích phong trào học tập, tập hợp lực lượng chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực về du lịch.
Như chúng ta biết, nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao là yếu tố cực kỳ quan trọng để
đạt năng lực cạnh tranh cao của điểm đến du lịch nói chung và mỗi doanh nghiệp nói riêng. Với
những mục tiêu, định hướng phát triển ngành du lịch của Khánh Hòa đến năm 2020, cho thấy
trong thời gian đến nhu cầu nhân lực du lịch Khánh Hòa gia tăng, đòi hỏi chất lượng tinh thông,
chuyên nghiệp, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt là vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành du
lịch Khánh Hòa và các cơ sở đào tạo. Có thể nói, phát triển nguồn nhân lực vừa có tính cấp bách,
vừa mang ý nghĩa chiến lược và cũng là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, phải đặt lên vị trí
hàng đầu trong thời gian đến của ngành du lịch Khánh Hòa.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KỸ THUẬT
ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
ThS. ĐÀO THỊ THANH THỦY
Trung tâm Đào tạo nghề kỹ thuật cao Dung Quất

1. Đặt vấn đề
Trong thời kỳ hội nhập, khu vực hoá và toàn cầu hoá, liên kết - hợp tác để cùng nhau tồn tại
và phát triển (co-operating to develop and exist) đang là một xu thế tất yếu của tất cả các nước,
khu vực, vùng, miền…
7 tỉnh / thành vùng duyên hải miền Trung (gọi tắt là Vùng) gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng,
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà đã nhận thức rất rõ về vấn đề này.
Vì thế, lãnh đạo các tỉnh trong Vùng đã cùng nhau ký các cam kết để “Liên kết phát triển 7 tỉnh
duyên hải miền Trung” (Lần thứ nhất, tổ chức vào ngày 15.7.2011 tại thành phố Đà Nẵng), để “Liên
kết phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung” (Lần thứ hai, tổ chức vào ngày 19.12.2011 tại
tỉnh Phú Yên), để “Liên kết đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung” (Lần thứ ba, sẽ
tổ chức vào ngày 8.4.2012 tại tỉnh Thừa Thiên Huế). Liên kết phát triển nhân lực có một ý nghĩa đặc
biệt quan trọng đối với việc phát triển các khu công nghiệp để đạt được mục tiêu và lợi ích chung
của cả Vùng, phấn đấu cùng với cả nước thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội giai đoạn 2011 - 2020 đã được Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua.
Tuy nhiên, phát triển nhân lực kỹ thuật (NLKT) đáp ứng nhu cầu các khu công nghiệp, khu
kinh tế, khu chế xuất (sau đây gọi tắt chung là KCN) của từng địa phương, cũng như của cả Vùng
cần có những giải pháp quản lý thích hợp. Sau đây là nội dung một số giải pháp được đề xuất
nhằm giúp công tác quản lý đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển các KCN vùng duyên hải
miền Trung đạt kết quả như mong muốn.
2. Nội dung một số giải pháp đề xuất
2.1. Giải pháp 1: Xác định nhu cầu đào tạo NLKT của các KCN
a) Mục đích của giải pháp
Xác định nhu cầu đào tạo là xuất phát điểm của đào tạo để thực hiện quy luật cung - cầu
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trong cơ chế thị trường. Xác định nhu cầu đào tạo nhằm mục đích:
- Để các cơ sở dạy nghề (CSDN) có được nhu cầu đào tạo NLKT cho các KCN hàng năm; trên
cơ sở đó, CSDN có thể lập kế hoạch đào tạo và tuyển sinh các ngành nghề và trình độ phù hợp
với yêu cầu của KCN về số lượng cũng như cơ cấu ngành nghề và trình độ, khắc phục được tình
trạng vừa thiếu vừa thừa NLKT như hiện nay. Mặt khác, học sinh / sinh viên (HS / SV) tốt nghiệp ra
trường sẽ có nhiều cơ hội tìm được việc làm và trường dạy nghề nâng cao được hiệu quả đào tạo.
- Để các CSDN có được nhu cầu đào tạo NLKT dài hạn và trung hạn cho các KCN, làm cơ
sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và trung hạn, làm định hướng phát triển của các
CSDN. Trường dạy nghề sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị các điều kiện cần thiết như chương trình
đào tạo, giáo viên (GV), cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để mở các ngành nghề đào tạo mới
đáp ứng cho nhu cầu của các KCN.
- Để có cơ sở điều phối, phân chia thị phần cho các CSDN trong việc hỗ trợ, phối hợp nhau
đào tạo và cung ứng NLKT cho cả Vùng.
b) Nội dung của giải pháp
- Khảo sát định kỳ nhu cầu NLKT của các KCN.
- Thường xuyên thu thập thông tin về sự biến động nhu cầu NLKT của các KCN.
- Phân tích, đánh giá nhu cầu NLKT của các doanh nghiệp (DN) trong KCN để xác định nhu
cầu đào tạo NLKT cho họ.
c) Cách tiến hành giải pháp
- Tổ chức các cuộc toạ đàm, trao đổi giữa CSDN và DN về nhu cầu NLKT của các DN thuộc
KCN và khả năng đào tạo của các CSDN.
- Tổ chức các cuộc khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu NLKT của các DN và sự biến động
hàng năm của nó.
d) Điều kiện để thực hiện giải pháp
- CSDN cần thành lập một bộ phận chuyên trách để thu thập, phân tích, đánh giá nhu cầu
NLKT của các KCN để xác định nhu cầu đào tạo.
- Cần có sự phối hợp của các KCN trong việc trao đổi thông tin về nhu cầu NLKT hàng năm.
- Cần có sự chỉ đạo và hỗ trợ của các cơ quan quản lý đào tạo và quản lý các KCN của từng
địa phương cũng như của cả Vùng trong việc khảo sát nhu cầu NLKT của các KCN.
2.2. Giải pháp 2: Lập kế hoạch và thiết kế đào tạo
a) Mục đích của giải pháp
- Để CSDN có được kế hoạch đào tạo NLKT phù hợp với nhu cầu của các KCN về số lượng
cũng như về cơ cấu ngành nghề và trình độ.
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- Để HS / SV tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm.
- Để nâng cao hiệu quả đào tạo của trường.
b) Nội dung của giải pháp
- Xây dựng kế hoạch dài hạn và trung hạn về đào tạo NLKT phù hợp với nhu cầu NLKT của
các KCN.
- Xây dựng kế koạch đào tạo NLKT hàng năm đáp ứng nhu cầu các KCN.
- Thiết kế các khoá đào tạo để đáp ứng nhu cầu NLKT của các KCN.
- Dự kiến nguồn lực, các điều kiện đảm bảo chất lượng để thực hiện các khoá đào tạo.
c) Cách tiến hành giải pháp
- Để xây dựng kế hoạch đào tạo NLKT dài hạn đáp ứng yêu cầu các KCN, CSDN phải tiến
hành các công việc sau đây:
+ Tìm hiểu kế hoạch phát triển NLKT dài hạn của các KCN.
+ Tìm hiểu về khả năng cung ứng NLKT của các CSDN trong tỉnh và trong Vùng (đối tượng
cạnh tranh và hợp tác).
+ Tổ chức liên kết với các CSDN trong địa bàn để chia sẻ nhu cầu về NLKT của các DN trong
KCN.
+ Xây dựng kế hoạch đào tạo NLKT dài hạn của trường.
- Để xây dựng kế hoạch đào tạo trung hạn và ngắn hạn (kế hoạch điều chỉnh) đáp ứng yêu
cầu các KCN, CSDN cần thực hiện theo quy trình sau đây:
+ Tìm hiểu, xác minh lại nhu cầu về NLKT của các DN mà CSDN được phân công đáp ứng.
+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của năm học về các ngành nghề và trình độ đào tạo cho
phù hợp với yêu cầu của các DN mà trường được phân công đáp ứng.
- Để thiết kế các khoá đào tạo đáp ứng nhu cầu NLKT của các KCN, CSDN cần quan tâm đến
các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo cho các khoá đào tạo; do vậy, cần tiến hành các công
việc sau đây:
+ Rà xét lại các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo như: Mục tiêu, nội dung chương trình
đào tạo đã phù hợp với yêu cầu của DN chưa? Nếu chưa thì phải tổ chức biên soạn lại với sự tham
gia của các DN.
+ Đội ngũ GV có đáp ứng được yêu cầu của các khoá đào tạo về chất lượng, số lượng, cơ cấu
ngành nghề và trình độ không? Nếu không thì phải có biện pháp để xử lý như hợp đồng ngắn
hạn, mượn có thời hạn các CSDN bạn, hợp đồng với các DN để họ cử một số kỹ sư và công nhân
kỹ thuật lành nghề tham gia với thời hạn nhất định (thỉnh giảng).
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có đảm bảo về số lượng và chất lượng không? Nếu
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không thì phải có kế hoạch mua sắm, sửa chữa hoặc hợp đồng với DN để sử dụng thiết bị của họ
trong dạy học.
+ Lựa chọn thời gian khoá học cho phù hợp với kế hoạch hoạt động chung của trường.
d) Điều kiện để thực hiện giải pháp
- Lãnh đạo CSDN phải là những người đã có kinh nghiệm thực tiễn về vấn đề mà đơn vị xây
dựng kế hoạch.
- CSDN cần có phòng hoặc bộ phận kế hoạch trực thuộc Ban Giám hiệu hoặc Ban Giám đốc
có chức năng, nhiệm vụ tham mưu đề xuất các kế hoạch chiến lược và chiến thuật trên cơ sở sứ
mệnh của đơn vị.
- CSDN cần có sự phối hợp mật thiết với các DN mà mình được phân công đáp ứng nhu cầu
NLKT.
- CSDN cần có sự phối hợp chặt chẽ với các CSDN ở địa phương trong việc xây dựng kế
hoạch đào tạo dài hạn, trung hạn cũng như ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu phát triển của các KCN.
2.3. Giải pháp 3: Tổ chức liên kết đào tạo giữa nhà trường và DN trong KCN
Để đào tạo gắn với sử dụng và thực hiện quy luật cung - cầu trong đào tạo, việc liên kết đào
tạo giữa nhà trường và DN trong các KCN là rất cần thiết. Việc liên kết này nhằm sử dụng được
thế mạnh của mỗi bên để thực hiện một nhiệm vụ chung là đào tạo lao động kỹ thuật cho các
DN của các KCN.
a) Mục đích của giải pháp
- Đối với CSDN:
+ Huy động được DN tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình để chương trình
đào tạo đáp ứng nhu cầu DN.
+ Huy động được sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, đội ngũ GV thực hành, vật tư, trang thiết bị
giảng dạy thực hành nghề phù hợp với trình độ và công nghệ sản xuất của DN. Phương tiện sản
xuất của các DN thường xuyên được hiện đại hóa để đủ sức cạnh tranh, trong khi đó trang thiết
bị dạy học của các trường thường bị lạc hậu so với sản xuất. Việc hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện cho
nhà trường khắc phục được tình trạng này.
+ Có thể giải quyết việc làm cho HS / SV tốt nghiệp ra trường. Đào tạo gắn được với sử dụng
NLKT.
+ Nâng cao được chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường.
+ Có điều kiện nâng cao trình độ đội ngũ GV của nhà trường.
+ Có thêm kinh phí hỗ trợ từ DN khi cung ứng lao động.
+ Kịp thời nắm bắt được nhu cầu NLKT của DN để tuyển sinh hàng năm cho phù hợp quy
luật cung - cầu.
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- Đối với DN:
+ Có được đội ngũ NLKT với số lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo... đáp ứng yêu
cầu sản xuất của DN.
+ Giảm tối đa chi phí và thời gian đào tạo lại.
- Đối với người học:
+ Tốt nghiệp ra trường có cơ hội được các DN tiếp nhận vào làm việc ngay.
+ Được giảm hoặc miễn học phí trong suốt quá trình học nhờ vào sự hỗ trợ từ phía DN (các
DN thường hỗ trợ vật tư cho các khóa đào tạo công nhân kỹ thuật cho chính đơn vị của họ).
b) Nội dung của giải pháp
- CSDN và DN thương thảo để thống nhất về chủ trương liên kết đào tạo và ký kết bản ghi
nhớ. Bản ghi nhớ có thể là cho các khóa đào tạo trong năm hay giai đoạn dài hơn (thường là 5
năm).
- Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo dài hạn và hàng năm giữa CSDN với các DN theo sự
thỏa thuận của đôi bên.
- Ký hợp đồng liên kết đào tạo hàng năm với các DN với các nội dung sau đây:
+ Phối hợp xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu DN.
+ Phối hợp cùng tuyển sinh: Hàng năm hay định kỳ theo quy định của đơn vị, CSDN thường
lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh. Đối với các khóa học mà CSDN đã có ký kết hợp
đồng đào tạo và cung ứng lao động với DN, CSDN sẽ dễ dàng thực hiện công tác tuyển sinh hơn
vì đối tượng người học thường hay chọn những nghề đã có địa chỉ đầu ra. Ngoài ra, các DN có
thể tuyển dụng những đối tượng người học thuộc diện ưu tiên (con em của các gia đình chính
sách, thuộc diện di dời giải tỏa nhường đất cho các DN trong KCN...) để gửi đến CSDN học và sẽ
tiếp nhận về làm việc tại nhà máy, xí nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường...
+ Cùng phối hợp tổ chức quá trình đào tạo và dạy học: Sau khi ký hợp đồng liên kết đào
tạo và cung ứng lao động, CSDN có thể tổ chức dạy lý thuyết và phần thực hành cơ bản ngay
tại trường và DN sẽ đảm nhận phần dạy thực hành chuyên sâu và thực tập tay nghề của HS / SV.
Việc phối hợp giảng dạy có thể được thực hiện: GV của CSDN chịu trách nhiệm giảng dạy phần lý
thuyết, các môn học cơ bản và cơ sở; chuyên gia hoặc cán bộ kỹ thuật của DN thường đảm nhận
phần giảng dạy lý thuyết hoặc thực hành chuyên sâu các kỹ thuật - công nghệ có liên quan đến
dây chuyền sản xuất của nhà máy...
+ Cùng phối hợp kiểm tra đánh giá và tổ chức thi tốt nghiệp: Trong quá trình đào tạo và đặc
biệt là thi tốt nghiệp, nhà trường cần có sự hỗ trợ, phối hợp của các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có kinh
nghiệm của DN trong việc đánh giá kết quả học tập của HS / SV theo năng lực thực hiện và theo
chuẩn công nghiệp để chất lượng HS / SV tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của DN, không phải
đào tạo bổ sung hoặc đào tạo lại.
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c) Cách tiến hành giải pháp
- CSDN và DN gặp gỡ thống nhất kế hoạch đào tạo cho từng khoá học; trong đó có thời
điểm, thời gian kiểm tra, đánh giá và thi tốt nghiệp.
- CSDN và DN thống nhất về mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo; các tiêu chí đánh
giá nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành.
- DN cử kỹ sư, cán bộ có kinh nghiệm tham gia góp ý nội dung chương trình, giáo trình
giảng dạy; quá trình đào tạo; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và thi tốt nghiệp của HS / SV.
- CSDN thiết kế chương trình, giáo trình giảng dạy đáp ứng yêu cầu của DN; đồng thời, dự
thảo các đề kiểm tra, đánh giá, đề thi tốt nghiệp trước khi trao đổi, thống nhất với các cán bộ kỹ
thuật được DN cử đến tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cũng như thi tốt nghiệp.
- GV của CSDN và cán bộ kỹ thuật của DN cùng tham gia các Hội đồng chấm thi tốt nghiệp.
Kết quả tốt nghiệp của khoá học là đầu ra của nhà trường và có thể xem là tiêu chí đánh giá, xét
tuyển nhân lực (đầu vào) vào làm việc trong các nhà máy của DN.
d) Điều kiện để thực hiện giải pháp
- Lãnh đạo nhà trường cũng như DN cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và lợi
ích của việc liên kết đào tạo đối với mỗi bên.
- Lãnh đạo nhà trường cũng như DN cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và tổ chức
thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo đúng tiến độ để không làm ảnh hưởng đến công việc của
bên đối tác.
- Ngoài sự năng động, chủ động của các CSDN, cần có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo
từng địa phương thông qua Hội đồng điều phối NLKT cấp Vùng. Có như thế, giải pháp này mới
đạt hiệu quả cao.
2.4. Giải pháp 4: Đánh giá kết quả đào tạo và giới thiệu việc làm cho HS / SV tốt nghiệp
a) Mục đích của giải pháp
- Để có được những HS / SV tốt nghiệp có chất lượng đào tạo đáp ứng được yêu cầu của DN,
có khả năng hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ và công việc của nghề mà DN yêu cầu.
- Giúp HS / SV tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm; có điều kiện “lập thân, lập nghiệp” tốt
hơn vì đã được đào tạo nghề và được giới thiệu việc làm ổn định.
- Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường, bao gồm: Hiệu quả trong (internal
effectiveness) và Hiệu quả ngoài (external effectiveness).
- Góp phần thực hiện mục tiêu “an sinh xã hội” của địa phương nơi CSDN đang hoạt động
và mục tiêu Chiến lược của Đảng đã đề ra: “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước
công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống
vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt...”
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b) Nội dung của giải pháp
- CSDN phối hợp cùng với DN xây dựng mục tiêu đào tạo khóa học đáp ứng yêu cầu sản
xuất của DN đối tác.
- Chủ trì việc xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo khóa học; phối hợp với DN
đánh giá kết quả học tập của HS / SV sau từng nội dung và thời gian đào tạo đã được qui định (kết
thúc module học, kết thúc học phần, kết thúc thời gian thực hành - thực tập, kết thúc khóa học).
- Giới thiệu HS / SV tốt nghiệp tới các DN đối tác của nhà trường để tìm việc làm.
- Nhà trường đánh giá việc tổ chức các khoá đào tạo để rút kinh nghiệm cho khoá sau.
c) Cách tiến hành giải pháp
- Tổ chức các buổi nói chuyện trước, trong và sau đào tạo khóa học để HS / SV có cơ hội hiểu
về các DN mà họ sẽ vào làm việc và DN cũng nắm bắt được nguyện vọng của lao động kỹ thuật
mà họ sẽ tiếp nhận.
- Cho HS / SV biết rõ mục tiêu đào tạo khóa học mà họ tham gia.
- Tổ chức đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ, sau từng module học và kết quả giải quyết việc làm cho
HS / SV tốt nghiệp ra trường.
- Giới thiệu HS / SV tốt nghiệp tới các DN có nhu cầu tuyển dụng nhân lực.
- Tổ chức tổng kết khoá học và rút kinh nghiệm; có báo cáo gửi lãnh đạo địa phương cũng
như Hội đồng điều phối NLKT cấp Vùng để có những chỉ đạo kịp thời nhằm giúp cho công tác
đào tạo và cung ứng NLKT của các CSDN đáp ứng được nhu cầu phát triển các KCN của từng địa
phương cũng như cả Vùng.
d) Điều kiện để thực hiện giải pháp
- CSDN phải có GV am hiểu về phương pháp đánh giá; phải phối hợp với DN xây dựng các
tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo khóa học theo năng lực thực hiện (NLTH).
- CSDN cần thiết lập mối quan hệ, liên kết đào tạo với các DN trong KCN để xây dựng mục
tiêu, nội dung chương trình đào tạo…phù hợp với công nghệ, dây chuyền sản xuất của DN tiếp
nhận lao động kỹ thuật.
- CSDN cần có thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các DN.
- Ngoài sự năng động, chủ động của các CSDN, cần có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo
địa phương để các bên tham gia (nhà trường và doanh nghiệp) thấy được đào tạo và giải quyết
việc làm cho con em của địa phương tại nơi DN và nhà trường đang hoạt động vừa là nhiệm vụ
vừa là nghĩa vụ cần phải được thực hiện thường xuyên.
2.5. Giải pháp 5: Thiết lập mối liên kết giữa các CSDN trong cùng địa bàn, địa phương
Đây là giải pháp không thể thiếu để các CSDN có thể đáp ứng được nhu cầu NLKT về số
lượng và cơ cấu ngành nghề của các KCN trong cùng địa bàn, địa phương.
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Dạy nghề cũng là một dịch vụ trong cơ chế thị trường, vì thế phải hoạt động theo quy luật
cung - cầu của thị trường. Do vậy, các CSDN hàng năm phải biết được nhu cầu về NLKT của các
DN thuộc các KCN trong địa phương để tuyển sinh cho phù hợp. Mặt khác, mỗi CSDN chỉ đào
tạo một số nghề với số lượng hạn chế, nhưng nhiều khi lại trùng lặp lẫn nhau, do vậy, không thể
đào tạo và cung ứng NLKT đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, ngành nghề và trình độ mà DN
trong các KCN yêu cầu. Vì thế, thực hiện liên kết phối hợp giữa các CSDN trong địa phương là hết
sức cần thiết.
a) Mục đích của giải pháp
- Để kịp thời có được thông tin chính xác về nhu cầu NLKT của các DN thuộc các KCN ở địa
phương. Trên cơ sở đó tuyển sinh hàng năm phù hợp với nhu cầu của các DN, tránh hiện trạng
vừa thừa vừa thiếu gây lãng phí lớn cho xã hội và cho người học.
- Để các trường có thể phát huy được thế mạnh của mình, cùng nhau phân chia thị phần
hợp lý dựa trên thế mạnh và khả năng của mình trong việc cung ứng NLKT cho các KCN, tránh
tình trạng tranh giành nhau tuyển sinh, chồng chéo hoặc bỏ trống một số nghề mà DN có nhu
cầu nhưng không có trường nào đào tạo.
Các CSDN có thể phân công nhau, mỗi CSDN tập trung phát triển một số nghề truyền
thống để có điều kiện tập trung đào tạo ngành nghề chủ lực của đơn vị với chất lượng cao,
không phải đầu tư dàn trải, tốn kém và kém hiệu quả. Mặt khác, có những nghề mà DN có nhu
cầu, nhưng chưa có trường nào đào tạo thì có thể phân công cho một số trường mạnh có điều
hiện hơn chịu trách nhiệm mở ngành nghề mới, đáp ứng nhu cầu các KCN.
- Để các CSDN có thể phối hợp, hỗ trợ nhau trong việc thực hiện hợp đồng đào tạo NLKT
cho các DN. Một số CSDN thiếu đội ngũ GV đầu ngành, vì thế, việc liên kết với các CSDN khác sẽ
giúp cho CSDN địa phương đáp ứng được yêu cầu của DN thông qua việc “mượn” có thời hạn đội
ngũ GV có kinh nghiệm giảng dạy và năng lực chuyên môn tốt hơn từ các CSDN khác, cũng như
phối hợp cùng nhau xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình v.v. .
- Thông qua việc thiết lập mối quan hệ với các CSDN khác trong Vùng, CSDN xác định được
điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị; qua đó, có thể xây dựng được tầm nhìn của đơn vị trong tương
lai, định hướng đúng đắn trong việc đầu tư vào các ngành nghề mà đơn vị đào tạo để có được
sản phẩm đầu ra đáp ứng yêu cầu của các DN thuộc các KCN trong Vùng.
- Các CSDN có thể liên kết đào tạo. Nhờ vào hình thức liên kết đào tạo với các CSDN khác,
CSDN vừa có thể hoàn thành các hợp đồng đào tạo với các DN, vừa có thể hoàn thành được chỉ
tiêu kế hoạch đào tạo NLKT cho xã hội do địa phương giao, vừa hoàn thành sứ mệnh của đơn vị.
b) Nội dung của giải pháp
- Các CSDN hàng năm tổ chức khảo sát nhu cầu NLKT của các DN thuộc các KCN ở địa
phương.
- Phân tích, đánh giá nhu cầu của các DN và xác định nhu cầu đào tạo thuộc lĩnh vực đào
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tạo của trường mình.
- Thương thảo để phân chia thị phần đào tạo giữa các CSDN theo thế mạnh của từng trường
và hỗ trợ nhau trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo.
- Mỗi CSDN xác định chỉ tiêu tuyển sinh và kế hoạch đào tạo hàng năm.
c) Cách tiến hành giải pháp
- Dưới sự chỉ đạo của một lãnh đạo địa phương, thường là Phó chủ tịch phụ trách văn xã
(chủ thể quản lý đào tạo NLKT của địa phương), hàng năm các CSDN cùng tham gia với các ban
ngành như Sở LĐTB & XH, Sở GD & ĐT khảo sát nhu cầu NLKT của các KCN trong địa phương.
- Phân tích đánh giá nhu cầu NLKT để xác định nhu cầu đào tạo về số lượng, cơ cấu ngành
nghề và trình độ. Không phải tất cả nhu cầu NLKT của các DN đều là nhu cầu đào tạo ở các CSDN,
vì có những loại lao động kỹ thuật các DN có thể tự đào tạo tại cơ sở sản xuất với thời gian ngắn
một vài tuần.
- Dưới sự chủ trì của một đại diện cơ quan quản lý đào tạo của địa phương, các CSDN cùng
nhau thương thảo, phân công, chia sẻ thị phần trong việc đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu các KCN
của địa phương.
- Trên cơ sở phân công đó, các CSDN xác định chỉ tiêu tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào
tạo NLKT đáp ứng nhu cầu các DN mà mình được phân công.
- Các CSDN chủ trì cung ứng lao động hoặc ký hợp đồng đào tạo với DN đối tác.
- Các CSDN có thể thương thảo hợp tác đào tạo hoặc hỗ trợ nhau về máy móc, trang thiết
bị giảng dạy, chương trình, giáo trình đào tạo và có thể là cả GV hoặc phối hợp đào tạo và cung
ứng lao động cho DN nếu có yêu cầu.
- Tổ chức đào tạo theo hợp đồng và thị phần được phân chia.
- Họp mặt để rút kinh nghiệm: Không những về nội dung, chương trình đào tạo, cách thức
tổ chức đào tạo khóa học mà còn về kết quả của sản phẩm phối hợp có đáp ứng yêu cầu của DN
để các khóa học kế tiếp tốt hơn khi thực hiện phương thức liên kết đào tạo và cung ứng lao động
giữa các CSDN cùng trên địa bàn với nhau.
d) Điều kiện để thực hiện giải pháp
- Cần có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương (chủ thể quản lý) trong việc điều hành sự
phối hợp giữa các CSDN của địa phương để đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu các KCN của địa
phương.
- Lãnh đạo các CSDN phải là những người năng động, biết tiếp thu và học hỏi những cái
mới, tốt hơn từ các CSDN khác. Phân công một lãnh đạo chuyên trách mảng “hợp tác đào tạo và
đối ngoại” của đơn vị.
- Mỗi CSDN cần có phòng hoặc bộ phận chuyên tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, công
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tác về việc “hợp tác đào tạo và đối ngoại”; có cơ chế rõ ràng, được qui định trong Qui chế nội bộ
của đơn vị đối với những cán bộ - viên chức thực hiện nhiệm vụ này.
2.6. Giải pháp 6: Thành lập Hội đồng điều phối đào tạo NLKT cấp Vùng
Hiện tại, vùng duyên hải miền Trung chưa có chủ thể quản lý nên chưa có một cơ quan nào
chịu trách nhiệm quản lý công tác đào tạo NLKT cho các KCN của cả Vùng. Để các CSDN có thể
phối hợp cùng nhau trong việc đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển các KCN cần có một tổ
chức làm đầu mối để chỉ đạo điều phối công tác đào tạo và cung ứng NLKT cho các KCN trong
Vùng. Bởi vậy, đây là giải pháp không thể thiếu để các CSDN của các địa phương có thể xác định
được nhu cầu đào tạo NLKT và phối hợp, hỗ trợ nhau trong việc đào tạo và cung ứng NLKT đáp
ứng nhu cầu phát triển các KCN của cả Vùng.
a) Mục đích của giải pháp
Thành lập tổ chức điều phối đào tạo NLKT cấp Vùng nhằm các mục đích sau đây:
- Phát huy được thế mạnh về đào tạo NLKT của các tỉnh trong Vùng nhằm đáp ứng nhu cầu
phát triển của các KCN trong cả Vùng.
- Tạo được sự phối hợp, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tỉnh trong Vùng, khắc phục được
những yếu kém trong việc đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển các KCN của cả Vùng.
- Chia sẻ thị phần đào tạo cho các CSDN của các tỉnh trong Vùng một cách hợp lý, phát huy
được thế mạnh của mỗi tỉnh trong việc cung ứng NLKT cho các DN trong các KCN.
- Tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa các CSDN với các KCN trong Vùng.
- Đảm bảo được quy luật cung - cầu NLKT trong cơ chế thị trường trong cả Vùng.
- Tạo sự thống nhất trong việc điều hành, chỉ đạo công tác đào tạo và cung ứng NLKT cho
nhu cầu phát triển của các KCN trong cả Vùng.
b) Nội dung của giải pháp
- Thành lập Hội đồng điều phối việc quản lý đào tạo NLKT vùng duyên hải miền Trung.
+ Chức năng của Hội đồng: điều phối công tác đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu các KCN của
cả vùng duyên hải miền Trung.
+ Cơ cấu tổ chức: Hội đồng này không phải là một tổ chức “cứng”, có biên chế riêng và làm
việc hàng ngày mà là một tổ chức phối hợp nhưng có quyền lực để giải quyết những công việc
cần thiết trong từng giai đoạn định kỳ. Hội đồng này gồm mỗi tỉnh, thành phố một đại diện (tốt
nhất là Phó Chủ tịch phụ trách văn xã là người chịu trách nhiệm về công tác đào tạo NLKT của
mỗi địa phương) và mỗi KCN một đại diện (tốt nhất là Phó ban phụ trách văn xã là người đại diện)
để có đầy đủ uy tín, quyền lực và trách nhiệm trong việc điều phối công việc quan trọng và không
ít khó khăn này. Chủ tịch Hội đồng được bầu luân phiên từ các ủy viên, đại diện mỗi tỉnh, thành
phố làm chủ tịch một năm.
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- Xây dựng cơ chế hoạt động của Hội đồng: Hội đồng điều phối hoạt động theo cơ chế tự
quản, mỗi năm họp định kỳ 2 lần. Lần thứ nhất để phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong việc
xây dựng kế hoạch đào tạo NLKT cho nhu cầu phát triển của các KCN trong Vùng và lần thứ 2 vào
giữa năm để rà soát việc thực hiện kế hoạch đào tạo NLKT cho các KCN của cả Vùng và điều chỉnh
kế hoạch khi cần thiết. Ngoài ra, Hội đồng có thể tổ chức những phiên họp đột xuất khi cần thiết
do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.
c) Cách tiến hành giải pháp
Để thành lập được Hội đồng điều phối này cần thực hiện theo quy trình sau đây:
- Xin chủ trương thống nhất của các tỉnh, thành phố trong Vùng về việc thành lập Hội đồng;
- Xây dựng Đề án cụ thể về việc thành lập Hội đồng. Đề án này cần được quy định cụ thể về
tổ chức, nhân sự, phương thức và nội dung hoạt động, địa điểm…
- Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và KCN trong Vùng thông qua Đề án.
- Thành lập Hội đồng cấp Vùng.
- Thống nhất nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Hội đồng.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm.
d) Điều kiện để thực hiện giải pháp
- Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các KCN có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và
tính cấp thiết của việc thành lập Hội đồng điều phối công tác đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu
phát triển của các KCN trongVùng.
- Có sự đồng thuận của lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các KCN về việc thành lập Hội đồng
điều phối.
- Hiệu trưởng / Giám đốc các CSDN cam kết việc thực hiện phối hợp, liên kết chặt chẽ để
cùng thực hiện nhiệm vụ chung là cung ứng NLKT để phát triển các KCN của địa phương.
3. Kết luận
Các giải pháp trên tuy có tính độc lập tương đối, nhưng chúng lại có quan hệ mật thiết với
nhau theo một thể thống nhất, có trình tự lôgic từ vi mô đến vĩ mô.
- Các giải pháp GP1 - Xác định nhu cầu đào tạo NLKT của các KCN; GP2 - Lập kế hoạch và thiết
kế đào tạo; GP3 - Tổ chức liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp trong KCN; GP4 - Đánh giá
kết quả đào tạo và giới thiệu việc làm cho HS / SV tốt nghiệp là các giải pháp quản lý chu trình đào
tạo của CSDN nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo NLKT cho các KCN.
- Các giải pháp GP 5 - Thiết lập mối liên kết giữa các CSDN trong cùng địa bàn, địa phương; và
GP 6 - Thành lập Hội đồng điều phối đào tạo NLKT cấp Vùng là các giải pháp hỗ trợ nhưng hết sức
cần thiết để các CSDN có thể phối hợp cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đào tạo NLKT đáp ứng nhu
cầu phát triển các KCN của từng địa phương cũng như cho cả vùng duyên hải miền Trung.
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Mối liên quan giữa các giải pháp được thể hiện như ở hình 1.

Hình 1. Mối liên quan giữa các giải pháp quản lý đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển các
KCN vùng duyên hải miền Trung
Có thể kết luận: Để hướng đến một cộng đồng kinh tế vùng duyên hải miền Trung phát
triển nhanh và bền vững, liên kết - hợp tác các tỉnh trong Vùng trong lĩnh vực phát triển NLKT
là hết sức cần thiết. Các giải pháp nêu trên đã minh chứng tính cần thiết và khả thi của việc liên
kết - hợp tác trong công tác quản lý đào tạo NLKT nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các KCN của
địa phương, giúp tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các tỉnh nói riêng, vùng
duyên hải miền Trung nói chung đạt được kết quả như mong muốn. Vùng duyên hải miền Trung
sẽ thật sự là vùng kinh tế hùng mạnh, chính trị - xã hội ổn định khi công tác “Liên kết đào tạo
nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung” được coi trọng.
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KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

& GIẢI PHÁP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LỌC HÓA DẦU
CHO CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu BÌNH SƠN
I. Tổng quan về tình hình nhân sự và công tác tuyển dụng của dự án Nhà máy lọc dầu
Dung Quất
Quá trình phát triển dự án nhà máy lọc dầu (NMLD) đầu tiên của đất nước có nhiều thăng
trầm thử thách và quá trình tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực cho dự án NMLD Dung Quất
thực sự khởi động từ năm 1998. Công tác tuyển dụng nhân lực cho dự án NMLD Dung Quất được
tiến hành thành nhiều đợt, qua các thời kỳ Liên doanh, Ban Quản lý dự án (QLDA) và Công ty
TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đến nay đã kiện toàn nhân sự với tổng số là 1.376 người.
Quá trình tuyển dụng và biến động nhân sự dự án NMLD Dung Quất được tóm tắt như sau:
Công tác tuyển dụng

Khoảng thời gian

Số lượng tiếp nhận,
tuyển dụng

Số lượng thuyên
chuyển, thôi việc

Công ty liên doanh
NMLD Việt Nga

1998 - 2003

248

71

Ban QLDA

2003 - 2011

1420

249

Công ty BSR

2010 - 2011

98

89

Công ty BSR

2011 - 3.2012

81

63

Ghi chú: Phần lớn nhân sự BSR được chuyển sang từ Ban QLDA
II. Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực qua các thời kỳ
Để đảm bảo cho NMLD Dung Quất với quy mô rất lớn và mức độ tự động hóa cao, nhiều
chủng loại thiết bị, quá trình phản ứng, nguồn nguy hiểm như nhiệt độ áp suất cao, nguy cơ cháy
nổ, hóa chất ăn mòn, hóa chất độc hại… vận hành được an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả đòi
hỏi cán bộ công nhân viên (CBCNV) BSR phải đáp ứng yêu cầu khắt khe về trình độ, kỹ năng và
kỷ luật, đồng thời không ngừng học hỏi, đào tạo nâng cao chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu
cầu ngày càng cao trong công việc.
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1. Quá trình đào tạo trong thời gian trước khi BSR nhận bàn giao nhà máy:
Ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án, công tác đào tạo đã được triển khai với một khối
lượng công việc rất lớn: đào tạo toàn bộ lực lượng vận hành và bảo dưỡng nhà máy gồm 1.046
người (492 kỹ sư và 554 công nhân), tổ chức hơn 1.000 khóa học cho hơn 12.000 lượt người trong
10 năm.
Tiếp theo đó, từ năm 1998 - 2004, dự án đã triển khai công tác đào tạo vận hành NMLD bao
gồm việc đào tạo cơ bản trong nước; đào tạo thực tập vận hành ở Indonesia trong 6 tháng cho
20 kỹ sư, tại Nga trong 9 tháng cho 30 kỹ sư. Từ năm 2004 - 2010, Ban QLDA đã và đang triển khai
công tác đào tạo theo chương trình đào tạo tổng thể nhân lực vận hành và bảo dưỡng NMLD
Dung Quất bao gồm:
- Đào tạo theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đào tạo và trợ giúp vận hành, bảo dưỡng
trong giai đoạn chạy thử NMLD do nhà thầu Petroconsult - Rumania thực hiện bao gồm đào tạo
cơ bản (tiếng Anh, dầu khí cơ bản, thiết bị mô phỏng thực hiện bởi trường Cao đẳng nghề Dầu
khí (PVMTC) và thực tập vận hành cả ở trong nước và ngoài nước (Rumania 1 năm cho các vị trí
chủ chốt).
- Đào tạo vận hành cho từng vị trí tại Malaysia (3 tháng), Indonesia (3 tháng), UOP (18
tháng).
- Đào tạo chuyên sâu về vận hành, bảo dưỡng theo Hợp đồng nhà thầu EPC, các nhà cung
cấp thiết bị, các hợp đồng bản quyền công nghệ đã được ký kết bao gồm đào tạo lý thuyết, thực
hành chuyên sâu trực tiếp (OJT) tại công trường và ở nước ngoài về thiết bị, dây chuyền công
nghệ và các hệ thống điện, tự động hóa, an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ trong giai
đoạn xây dựng, lắp đặt, chuẩn bị chạy thử, chạy nghiệm thu và vận hành thương mại nhà máy.
- Đào tạo tiếng Anh theo chuẩn IELTS cho kỹ sư vận hành.
- Đào tạo cho nhân viên vận hành cảng biển.
Trong đó, các khóa học trực tiếp và chuyên sâu là vô cùng quan trọng vì được các chuyên
gia nước ngoài hướng dẫn trực tiếp trên thiết bị của nhà máy, chuẩn hóa và cụ thể hóa các kiến
thức có được trong suốt quá trình thực hiện dự án, làm nên sự phát triển vượt bậc của đội ngũ
vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, kỹ thuật, quản lý chất lượng và HSE (có thể hiểu là kỹ sư an toàn).
Từ đó nhanh chóng làm chủ công nghệ, phát triển kỹ năng từng bước đảm đương các phần công
việc vận hành bảo dưỡng ngay từ trong giai đoạn chạy thử.
Song song với quá trình đào tạo, một số lượng lớn nhân sự vận hành đã được tham gia vào
dự án ngay từ giai đoạn đầu tiên và trực tiếp đảm nhiệm công tác giám sát trong các giai đoạn
thiết kế, mua sắm vật tư; tham gia trong các công việc xây lắp trên công trường, chuẩn bị chạy
thử, chạy thử và chạy nghiệm thu nhà máy. Họ đã có nhiều cơ hội làm việc với các chuyên gia tư
vấn quản lý dự án (PMC), tổng thầu Technip nên đã trưởng thành rất nhanh và đã đúc kết được
rất nhiều kinh nghiệm quý báu về công nghệ, vận hành và bảo dưỡng nhà máy.
Đến nay BSR đã xây dựng được hệ thống các quy trình tương đối hoàn chỉnh bao gồm
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1.500 quy trình vận hành, 138 quy trình bảo dưỡng, 44 quy trình an toàn và 307 quy trình cho
phòng thí nghiệm. Các quy trình được xây dựng theo một biểu mẫu thống nhất và tùy theo tính
phức tạp của mỗi quy trình để kiểm tra cho từng bước cụ thể (check list) giúp cho người vận hành
dễ dàng thực hiện các thao tác.
Tập trung vào tích lũy kinh nghiệm cùng với việc chú trọng công tác đào tạo, kiểm tra kiến
thức, kỹ năng cơ bản cần thiết cũng như nâng cao ý thức an toàn cháy nổ là nhiệm vụ bắt buộc
hàng ngày của mỗi phòng, ban, bộ phận trong công ty.
2. Đào tạo sau khi nhà máy đi vào vận hành thương mại và các giải pháp đảm bảo vận
hành nhà máy lọc dầu ổn định, an toàn và hiệu quả:
Sau thời gian gần 2 năm trực tiếp vận hành sản xuất, làm việc cùng các chuyên gia của
nhà thầu O&M, CBCNV của nhà máy đã trưởng thành vượt bậc, không những về chuyên môn và
kỹ năng làm việc mà còn là sự tự tin, chủ động trong công việc. Sự phối hợp giữa các lực lượng
vận hành, bảo dưỡng, an toàn và các bộ phận khác của nhà máy đã đồng bộ, việc trao đổi và xử
lý thông tin giữa các bộ phận ngày càng nhanh chóng và tối ưu hóa, cách thức tổ chức lưu trữ
thông tin, hệ thống báo cáo được áp dụng theo các hệ thống tiêu chuẩn ISO.
Công ty đã cùng với các chuyên gia của nhà thầu O&M xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức
danh. Dựa trên bộ tiêu chuẩn này, công tác đào tạo đang được triển khai cho từng vị trí tương
ứng. Bao gồm cả đào tạo nội bộ, trong nước và nước ngoài.
Công tác đào tạo tiếp tục được thực hiện thông qua công việc (OJT) phát triển ở tầm cao
mới, thiết thực hơn và có chọn lọc, bao gồm đào tạo kiến thức chuyên môn, quy trình làm việc,
đào tạo thông qua các nhiệm vụ được giao hàng ngày cũng như thông qua các bài học về sự
cố đã xảy ra (lesson learned). Nếu bạn đến nhà máy vào đêm khuya, khi công việc đã được xử lý
xong, thông qua bộ đàm liên lạc, bạn sẽ được nghe các nhân viên vận hành vấn đáp với nhau về
các tình huống khó, cách xử lý hay kiểm tra kiến thức về phương án xử lý sự cố khẩn cấp của phân
xưởng mình. Mỗi nhân viên đều có một sổ tay nhỏ để ghi chép lại những điều mình đã học được
và chia sẻ kinh nghiệm cho toàn phân xưởng. Mới đây, công ty đã tổ chức các khóa huấn luyện
đặc biệt tập trung vào phân tích các sự cố đã từng xảy ra, chỉ ra các nguyên nhân, phương pháp
phòng tránh và biện pháp xử lý tối ưu, đồng thời từ đó làm cơ sở đào tạo cho các nhân viên liên
quan trong toàn nhà máy.
Quá trình đào tạo luôn được gắn liền với việc đánh giá và kiểm tra, cũng như lấy ý kiến phản
hồi của học viên. Tiến độ đào tạo, kiểm tra và xác nhận sẽ phải được thực hiện hợp lý sao cho toàn
bộ các tác vụ, các quy trình, các kỹ năng, các kiến thức cần thiết của từng vị trí cụ thể so với bộ
tiêu chuẩn chức danh phải được chuyên gia O&M xác nhận.
3. Đánh giá tổng quát về quá trình đào tạo và chất lượng nhân sự BSR hiện nay
Có thể nói rằng, nhân sự sản xuất trực tiếp tại NMLD Dung Quất đã được đào tạo rất bài
bản, đúng định hướng, chiến lược và đã phát huy hiệu quả. Tại thời điểm nhận bàn giao nhà máy
từ nhà thầu TPC (tháng 5.2010), để vận hành an toàn ổn định BSR cần một số lượng lớn chuyên
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gia hỗ trợ (170 chuyên gia). Hiện nay trên toàn nhà máy, nhân sự của công ty đã hoàn toàn đảm
đương được công tác vận hành trong điều kiện bình thường và đã xử lý được hầu hết các sự cố
xảy ra (khoảng 95% công việc). Đến nay BSR đã thay thế được phần lớn các chuyên gia ở cấp trực
tiếp thực hiện công việc, chỉ còn lại một số ít chuyên gia cao cấp để hỗ trợ xử lý các tình huống
sự cố phức tạp, khẩn cấp cần trình độ tổ chức cao và kinh nghiệm xử lý nhanh, chính xác để đảm
bảo an toàn tuyệt đối, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà máy (16 chuyên gia).
Sau gần 2 năm vận hành với nhiệm vụ an toàn, ổn định và liên tục, từ năm 2012 nhà máy
phải chuyển sang giai đoạn an toàn, ổn định, tin cậy, hiệu quả bằng công tác tối ưu hóa, các
chương trình tiết kiệm năng lượng, hóa phẩm, xúc tác, nâng cao công suất, hiệu suất sản xuất để
không chỉ đảm bảo chỉ tiêu sản lượng mà phải đạt chỉ tiêu lợi nhuận. Ngoài việc vận dụng tối đa
nội lực BSR cũng cần những chuyên gia giỏi, có nhiều kinh nghiệm (dự kiến khoảng 30 chuyên
gia) để hỗ trợ triển khai hiệu quả, chính xác các công việc trên và đào tạo cho nhân sự nhà máy
trong khoảng thời gian dự định là 1 năm.
Công tác đào tạo trực tiếp thông qua sản xuất và bảo dưỡng là một thực nghiệm thành
công vững chắc, với sự trợ giúp của các chuyên gia có kinh nghiệm và bằng thực tế sinh động đã
mang lại kết quả đáng khích lệ.
Quá trình đào tạo nhân lực vận hành từ khi triển khai dự án đến nay đã đạt được kết quả rất
quan trọng. 1.046 nhân sự vận hành trực tiếp, trong đó 551 là kỹ sư vận hành và 495 là công nhân
kỹ thuật được đào tạo có hệ thống hiện đang tham gia vận hành nhà máy và từng bước có thể tự
tin thay thế chuyên gia nước ngoài, dự kiến đến tháng 4.2012 nhà thầu O&M sẽ về nước sau khi
khởi động lại và ổn định vận hành nhà máy sau lần bảo dưỡng tổng thể thứ nhất.
Về sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ quản lý dự áncũng là một minh chứng cho sự thành
công của việc đào tạo thông qua thực tiễn công việc. Đã có trên 500 cán bộ quản lý dự án được
trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm sau quá trình làm việc tại dự án. Đây là nguồn nhân lực rất
giá trị được tập đoàn tiếp tục sử dụng trong công tác quản lý, giám sát các công trình tiếp theo
và làm tư vấn cho các dự ánkhác.
Qua thực tế thực hiện các giai đoạn chạy thử, vận hành ban đầu và vận hành thương mại,
có thể nói rằng, BSR là nơi đào tạo rất tốt để cung cấp nhân lực vận hành và bảo dưỡng nhà máy
lọc dầu cho cả nước. Công ty đã đào tạo rất nhiều khóa thực tập cho các đơn vị trong ngành và
ngoài ngành dầu khí như: Công ty Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung, Công ty Xơ sợi Đình
Vũ PVTex, trường Cao đẳng nghề Dầu khí và sinh viên các trường đại học của Hà Nội, thành phố
Hồ Chí Minh và Đà Nẵng...
Quá trình tuyển dụng và đào tạo CBCNV của nhà máy trải qua bao khó khăn thách thức và
cũng từ đó CBCNV rèn luyện, trưởng thành để đến nay đã đủ sức vận hành nhà máy có quy mô
lớn và hiện đại nhất nước, ngày đêm làm ra những dòng sản phẩm xăng dầu quý giá cho tổ quốc.
Đội ngũ nhân sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết của công ty luôn tìm tòi và học hỏi, không ngừng
nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý vận hành và bảo dưỡng sẽ là
nguồn nhân lực chủ chốt của ngành lọc hóa dầu Việt Nam trong tương lai không xa.
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III. Thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm
1. Thuận lợi:
- Công tác tuyển dụng đào tạo nhân lực được quan tâm triển khai từ rất sớm, mặt khác do
dự án diễn ra trong thời gian dài nên số cán bộ, kỹ sư có điều kiện về thời gian học tập, thực tập
tại các cơ sở trong nước và quốc tế.
- Nguồn nhân lực được chủ đầu tư tuyển dụng từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước đa
số trẻ tuổi, được đào tạo căn bản, lại có khát vọng được tham gia vào dự án lọc hóa dầu đầu tiên
của đất nước.
- Tham gia vào các giai đoạn thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành thử vận hành nghiệm thu
và vận hành thương mại. Làm việc trực tiếp với nhà thầu chính TPC, nhà thầu quản lý dự án PMC,
nhà thầu hỗ trợ vận hành bảo dưỡng O&M… và nhiều chuyên gia nước ngoài có trình độ tổ chức
cao, chuyên môn giỏi và nhiều kinh nghiệm. Rất nhiều khóa đào tạo được trực tiếp giảng dạy và
huấn luyện bởi chuyên gia nước ngoài có nhiều kinh nghiệm.
2. Khó khăn:
- Trong thời gian đầu triển khai dự án, hầu hết cán bộ quản lý giám sát dự án và các kỹ sư
vận hành cũng như công nhân kỹ thuật đều chưa có kinh nghiệm làm việc bao gồm cả kỹ sư và
công nhân trong khi yêu cầu công việc giám sát dự án, vận hành và bảo dưỡng đều đòi hỏi phải
có trình độ tay nghề và kinh nghiệm.
- Trong nước chưa có cơ sở thực tập đáp ứng yêu cầu về chuyên môn sâu và OJT.
- Điều kiện về cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và các dịch vụ phục vụ đời sống tại Khu kinh tế
Dung Quất còn nhiều thiếu thốn dẫn đến khó thu hút nhân sự có trình độ cao làm việc ổn định
lâu dài tại nhà máy.
- Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đào tạo phải thực hiện từ đầu nên rất khó khăn và tốn kém.
3. Bài học kinh nghiệm:
- Phải có một số lượng nhân sự đủ sức giám sát nhà thầu ngay từ khâu lập dự án (cần đào
tạo rất lâu trước đó).
- Công tác đào tạo nhân lực phải được tiến hành từ đầu, có quy hoạch tổng thể, chú trọng
đến sự ổn định lâu dài của nguồn nhân lực. Sơ đồ tổ chức phải được định hình có độ chính xác
để tuyển dụng và đào tạo đúng theo từng vị trí, giảm thiểu sự chuyển đổi vị trí nhằm tối ưu thời
gian và chi phí đào tạo.
- Cần phải có đội ngũ làm công tác đào tạo có kinh nghiệm để lập kế hoạch và triển khai
đào tạo tổng thể, đồng bộ có hiệu quả. Triệt để tận dụng quá trình đào tạo chuyển giao của nhà
thầu EPC.
- Việc xây dựng tài liệu đào tạo nên được tiến hành ngay từ giai đoạn thiết kế, cần có cơ sở
dữ liệu cho từng chủng loại thiết bị, từng thiết bị cụ thể và được cập nhật thường xuyên bởi tất
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cả các nguồn có liên quan trong suốt quá trình dự án.
4. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực
BSR chủ trương thực hiện các giải pháp đột phá sau:
- Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuẩn mực quốc tế, áp dụng công nghệ thông tin vào
công tác quản trị nhân lực, quản lý đào tạo (hệ thống phần mềm quản lý đào tạo).
- Xây dựng hoàn chỉnh quy trình chuẩn về tuyển dụng và đào tạo, tiếp tục hoàn chỉnh hệ
thống đánh giá nhân viên, quy trình đào tạo, tuyển dụng. Hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo
và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo theo hướng chuyên nghiệp.
- Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn năng lực cho các
vị trí trong cơ cấu tổ chức để tiến hành xây dựng ma trận đào tạo (training matrix) cho các nhóm
chức danh / vị trí công việc cụ thể. Đồng thời có định hướng cho CBCNV lập kế hoạch phát triển
nghề nghiệp dài hạn giúp cho nhu cầu học tập và nhu cầu phát triển của cá nhân được dự báo
và sắp xếp theo lịch trình để tăng cường năng lực của nhân viên.
- Quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực theo đúng định hướng phát triển công ty trong
đó chú trọng đào tạo chuyên sâu cho các ngành mũi nhọn. Song song với đào tạo đội ngũ cán
bộ quản lý giỏi để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
- Tiếp tục tăng cường cử các CBCNV tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, các cuộc hội
thảo chuyên đề về công tác lọc hóa dầu được các đơn vị có uy tín trên thế giới tổ chức.
- Phát triển hệ thống đào tạo, lực lượng cán bộ làm công tác đào tạo và phát triển nhân lực.
- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo kèm cặp (OJT) trong nội bộ đơn vị để giúp CBCNV
tự tin và có thể thực hiện nhiệm vụ công việc một cách an toàn và hiệu quả nhằm từng bước thay
thế các chuyên gia trợ giúp vận hành và bảo dưỡng của nhà thầu O&M. Thường xuyên tổ chức
học tập, rút kinh nghiệm trong công tác vận hành và bảo dưỡng theo định kỳ, đặc biệt khi có sự
cố xảy ra.
- Bố trí ngân sách hợp lý để công tác đào tạo phát triển phù hợp với chiến lược phát triển
lấy con người làm trọng tâm.
- Đảm bảo việc áp dụng hệ thống quản lý ISO trong toàn công ty, đào tạo và phát triển hệ
thống quản lý chất lượng theo hướng toàn diện.
- Đẩy mạnh việc phát huy trí tuệ tập thể, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đề xuất với Ban giám
đốc công ty về việc xây dựng hoàn thiện cơ chế áp dụng các sáng kiến kỹ thuật vào công tác vận
hành và bảo dưỡng một cách hiệu quả.
IV. Các đề xuất liên kết đào tạo phục vụ ngành công nghiệp lọc hóa dầu cho các tỉnh
duyên hải miền Trung
Từ những thông tin rất cụ thể và chi tiết về quá trình hình thành nguồn nhân lực của NMLD
Dung Quất gợi mở cho chúng ta những hướng đi để phát triển nguồn nhân lực cho ngành công
nghiệp lọc hóa dầu rất tiềm năng tại khu vực duyên hải miền Trung.
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1. Lộ trình đào tạo nhân sự cho NMLD:
- Đào tạo nhân sự cho nhà máy lọc dầu cần rất nhiều thời gian do đó cần phối hợp chặt chẽ
với các trường đại học, các trường trung cấp và trung cấp nghề liên quan đến các chuyên ngành
cần tuyển dụng để đặt hàng đào tạo đúng số lượng và đạt chất lượng đảm bảo nguồn nhân sự
ngay từ đầu.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và các tỉnh lân cận để có cơ chế ưu tiên thu hút
nhân sự chất lượng cao trong vùng lân cận nhà máy.
- Ngay sau khi tuyển dụng cần tiếp tục đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu cho đội ngũ nhân
sự tại các cơ sở thích hợp trong và ngoài nước bao gồm đào tạo tại các cơ sở đào tạo uy tín trong
nước như trường Cao đẳng nghề Dầu khí, đào tạo thực hành tại các nhà máy lọc hóa dầu trong
và ngoài nước.
- Sau đó tiếp tục đào tạo chuyên sâu theo đúng thiết kế của nhà máy, trực tiếp tham gia
vào quá trình thiết kế, xây lắp, chuẩn bị chạy thử, chạy thử và đưa vào sản xuất, làm việc cùng với
chuyên gia, được đào tạo chuyển giao từng bước tự chủ và tự đảm đương vị trí phân công.
- Thường xuyên đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực đảm đương
vị trí trong sơ đồ tổ chức, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, ổn định từng bước tối ưu nhà máy.
Đào tạo các vị trí chiến lược để thực hiện tầm nhìn và sự phát triển chiến lược của đơn vị.
2. Các công việc có thể liên kết với NMLD Dung Quất:
- Tiếp nhận các sinh viên ưu tú thực tập tại nhà máy.
- Đào tạo thực hành tại NMLD Dung Quất, đào tạo OJT.
- Trong phạm vi cho phép và có kế hoạch tốt, NMLD Dung Quất có thể cung cấp các dịch vụ:
+ Tư vấn quản lý, giám sát dự án.
+ Cung cấp chuyên gia vận hành, bảo dưỡng, kỹ thuật, HSE, quản lý chất lượng...
+ Hỗ trợ quản lý đào tạo chuyên sâu, OJT, đào tạo chi tiết cụ thể tại công trường từ giai đoạn
xây lắp.
3. NMLD Dung Quất đang cần:
- Đào tạo chuyên sâu và nâng cao trình độ cho CBCNV.
- Đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm cho CBCNV.
- Đào tạo sau đại học cho một số chuyên ngành theo nhu cầu của công ty và của CBCNV để
phát triển sự nghiệp.
- Đào tạo nâng bậc cho công nhân các chuyên ngành vận hành, bảo dưỡng, cảng biển...
- Các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn sâu (chủ yếu là các trung tâm đào tạo đặc thù
trong nước và nước ngoài).
- Tiếng Anh kỹ thuật.
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- Hợp tác nghiên cứu khoa học về các đề tài ứng dụng trong nhà máy (tiết kiệm năng lượng,
tối ưu hóa sử dụng hóa phẩm xúc tác, tăng năng suất / công suất, chống ăn mòn, tăng độ ổn định
và độ tin cậy thiết bị...)
Công ty BSR thể hiện rõ trong chiến lược phát triển của mình tầm quan trọng của công tác
tuyển dụng và đào tạo. Công ty sẽ tiếp tục triển khai và phát triển các mô hình đào tạo để nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực đang mang lại thành công cho nhà máy.
Nhận thức được trách nhiệm của công ty đối với sự phát triển của khu vực miền Trung,
công ty sẽ làm hết sức mình để phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và các
trường, các công ty đơn vị trong khu vực miền Trung để hỗ trợ cùng phát triển nguồn nhân lực
cho ngành lọc hóa dầu của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.
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LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH LOGISTICS
CHO CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
CẢNG ĐÀ NẴNG

I. GIỚI THIỆU
Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại mà thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc
nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ
tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu giao hàng hoặc các dịch vụ
khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao.
Ngày 5.9.2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2007/NĐ-CP quy định chi tiết về
điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh
dịch vụ logistics. Trong đó logistics bao gồm:
1. Các dịch vụ logistics chủ yếu:
- Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container.
- Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container
và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị.
- Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch
bốc dỡ hàng hóa.
- Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên
quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics.
- Hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn,
lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó.
- Hoạt động cho thuê và thuê mua container.
2. Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải: dịch vụ vận tải hàng hải; dịch vụ vận tải
thủy nội địa; dịch vụ vận tải hàng không; dịch vụ vận tải đường sắt; dịch vụ vận tải đường bộ; dịch
vụ vận tải đường ống.
3. Các dịch vụ logistics liên quan khác: dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật; dịch vụ bưu
chính; Dịch vụ thương mại bán buôn; dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý
hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng; các dịch vụ hỗ
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trợ vận tải khác.
Như vậy, dịch vụ logistics bao gồm nhiều khâu của một chuỗi cung ứng đòi hỏi nhà logistics
cần tổ chức một hệ thống hoặc có sự liên kết giữa các nhà logistics quốc tế để hàng hóa được
chuyển từ khâu sản xuất đến nơi tiêu dùng trên toàn cầu một cách nhanh nhất, chi phí thấp nhất
và thủ tục đơn giản nhất thì mới đủ sức cạnh tranh so với chuẩn hiện tại.
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH LOGISTICS Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Theo lộ trình hội nhập WTO, đến nay có hai tập đoàn 100% vốn nước ngoài đã được cấp
giấy phép thành lập công ty logistics tại Việt Nam là Công ty Damco (sát nhập của ba công ty
Maersk Logistics, DSL Star Express và Damco Sea & Air) thuộc Tập đoàn A.P. Moller - Maersk và
Công ty OOCL logistics Việt Nam thuộc tập đoàn OOCL. Các doanh nghiệp logistics 100% vốn
nước ngoài khác chưa được thành lập thì họ thông qua các doanh nghiệp Việt Nam làm đại lý và
hưởng phí đại lý theo dịch vụ những khâu trên lãnh thổ Việt Nam và mọi hoạt động của chuỗi
logistics đều do phía nước ngoài điều hành.
Các doanh nghiệp logistics của Việt Nam nói chung và các tỉnh duyên hải miền Trung nói
riêng hiện nay vẫn còn non yếu. Số lượng doanh nghiệp logistics nhiều, nhưng hầu hết chỉ thực
hiện một vài khâu riêng lẻ, độc lập, chưa hiểu biết nhiều về nghiệp vụ logistics, chưa am hiểu
nhiều về qui định luật pháp có liên quan của từng nước, từng khu vực trên thế giới, chưa kết nối
được mạng lưới quốc tế nên chưa đủ sức tổ chức điều hành toàn bộ chuỗi cung ứng hoặc có sự
kết nối toàn cầu để cung cấp dịch vụ logistics trọn gói đối với hàng hóa. Một số doanh nghiệp
đã ký kết biên bản hợp tác liên kết khai thác dịch vụ logistics trong khu vực như Công ty cổ phần
PORTSERCO tại Đà Nẵng đã ký biên bản hợp tác với Công ty logistics ACUTECH Thái Lan - Công ty
logistics SMT Lào - Công ty logistics Global Transport của Myanmar để liên kết khai thác dịch vụ
logistics trọn gói trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây... song đến nay tình hình thực hiện hợp
tác liên kết vẫn còn những hạn chế như: thủ tục còn chậm, việc vận tải trên lãnh thổ Việt Nam thì
tốc độ còn thấp và chi phí dọc đường cao. Công ty Logistics Cảng Đà Nẵng, Danatrans, Viconship
Đà Nẵng và một số công ty khác vẫn còn hoạt động giao nhận, kho vận là chủ yếu.
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam đến nay vẫn giữ tập quán mua CIF, bán FOB
nên quyền chỉ định logistics thuộc về người mua bán nước ngoài. Các doanh nghiệp lớn của
nước ngoài đầu tư tại Việt Nam như Nike, Adidas, Nortel, Carrefour, Keyhinge Toys đều thuê các
công ty logistics nước ngoài đảm nhận, đó là một thiệt thòi cho các nhà logistics Việt Nam.
Ngày 27.1.2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg phê duyệt
chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020, trong đó khẳng định
logistics là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển sản xuất, hệ thống phân phối các ngành dịch vụ
khác và lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu. Hình thành dịch vụ trọn gói 3PL, phát
triển logistics điện tử cùng với thương mại điện tử và quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và thân
thiện. Phát triển dịch vụ giáo dục đào tạo nhằm xây dựng nguồn nhân lực logistics trở thành lợi thế
cạnh tranh và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp nhằm thực
hiện trực tiếp một trong ba mục tiêu đột phá của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.
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Hiện nay, các nước Mê Kông đang tập trung đầu tư, nâng cấp Hành lang kinh tế Đông - Tây,
Hành lang kinh tế phía Nam, Hành lang kinh tế phía Bắc. Đây là cơ hội tiềm năng cho ngành dịch
vụ logistics Việt Nam phát triển để hàng hóa từ tiền phương qua Cảng Đà Nẵng, Cảngthành phố
Hồ Chí Minh, Cảng Hải Phòng... chuyển tiếp vào Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia một cách
thuận lợi, từng bước kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm chi phí cho nhà sản xuất và người
tiêu dùng.
Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải, đến năm 2020 sẽ có khoảng 870 đến 1.083 triệu tấn
hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam, trong đó container chiếm khoảng 24,5 - 29
triệu TEU. Để nâng cao hiệu quả hoạt động logistics của Việt Nam, giúp các doanh nghiệp giảm
chi phí trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa của họ đến người tiêu dùng cần giải quyết
đồng bộ về hạ tầng logistics. Xây dựng hệ thống nối kết giữa vận tải đường biển, đường sông,
đường bộ, đường sắt, hàng không nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải đa phương thức.
Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống văn bản dưới luật cũng như các giải
pháp quản lý hàng hóa liên quốc gia bảo đảm việc chống gian lận thương mại một cách chặt chẽ
và thông thoáng trong quá trình lưu thông hàng hóa. Muốn thực hiện mục tiêu đó, yêu cầu trước
tiên là nguồn nhân lực ngành logistics phải đáp ứng được cả lượng và chất cho nhu cầu của các
cơ quan, doanh nghiệp nói trên.
III. CẦN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH LOGISTICS CÓ QUI MÔ
QUỐC GIA
Theo dự báo của Viện Nghiên cứu & Phát triển logistics Việt Nam, trong ba năm tới, trung
bình các doanh nghiệp dịch vụ logistics cần thêm 18.000 lao động; các doanh nghiệp sản xuất,
thương mại, dịch vụ cần trên 1.000.000 nhân sự có chuyên môn về logistics. Hiện hàng ngàn
doanh nghiệp đang rất lúng túng khi tìm kiếm lao động làm việc trong lĩnh vực này. Trong khi
đó, các trường đại học của Việt Nam hiện chưa có chương trình đào tạo chuyên ngành logistics
một cách bài bản. Một số trung tâm đào tạo đã được hình thành để đáp ứng nhu cầu trước mắt.
Tại phía nam, VIFFAS đã thành lập trung tâm đào tạo về logistics nhưng chương trình đào
tạo còn yếu và nhỏ lẻ, chỉ có khoảng 15 - 20 tiết học trong môn vận tải và bảo hiểm ngoại thương,
chủ yếu đào tạo nghiêng về vận tải biển và giao nhận đường biển. VIFFAS cũng đã và đang kết
hợp với các Hiệp hội giao nhận các nước ASEAN, các chương trình của Bộ Giao thông Vận tải, tổ
chức các khóa đào tạo nghiệp vụ giao nhận, gom hàng đường biển, cùng với trường Cao đẳng
Hải quan mở lớp đào tạo về đại lý khai quan, cấp bằng chứng chỉ cho các hội viên.
Tân Cảng đã liên kết với STC Group (Rotterdam, Hà Lan) thành lập Công ty TNHH Phát triển
Nguồn nhân lực TÂN CẢNG - STC vừa khai trương ngày 21.3.2012. Cơ sở đào tạo được trang bị các
thiết bị tiên tiến, hiện đại như máy mô phỏng chuỗi vận tải logistics và khai thác cảng cùng phần
mềm đào tạo chuyên dụng được thiết kế riêng phù hợp với thị trường Việt Nam. Đối tượng học
viên của Tân Cảng - STC chủ yếu là những người đang tham gia hoạt động trong các lĩnh vực hậu
cần, cảng biển, logistics. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã bàn việc hợp tác với STC Group thành lập
trường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics tại Vũng Tàu trong thời gian tới.
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Tại miền Trung, Đại học Đà Nẵng đã liên kết với Đại học Liège - Vương quốc Bỉ đào tạo được
hai khóa Professional Master in Transport and Logistics với 39 học viên, tuy nhiên số lượng học
viên mỗi khóa đào tạo chưa nhiều và chưa mở rộng cho nhiều ngành theo học. Nhân chuyến
thăm của Thái tử Bỉ giữa tháng 3.2012, Phó Thủ hiến vùng Wallonie đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU)
với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc liên kết đào tạo nguồn nhân lực và ký kết Biên
bản ghi nhớ giữa Đại học Đà Nẵng - Đại học Liège - Cảng Đà Nẵng và Trung tâm nghiên cứu và
phát triển Logistics Đại học Đà Nẵng thành lập “Cụm Logistics Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam” để
ứng dụng và phát triển dịch vụ logistics tại miền Trung, Việt Nam trong thời gian tới.
Tuy nhiên, các trung tâm đào tạo này được hình thành do nhu cầu bức xúc trước mắt về
nhân lực, chưa có qui mô quốc gia mang tính chiến lược lâu dài nên thiếu sự tập trung, học viên
phần lớn là đương chức ở các doanh nghiệp cảng biển, sân bay, giao nhận, kho vận, bảo hiểm…
và học theo dạng huấn luyện cơ bản, chương trình đào tạo còn nghèo nàn, rời rạc. Chương trình
chính qui như Đại học Đà Nẵng và Đại học Liège thì lại chưa được chọn lọc vì sự khác biệt giữa
Châu Âu và Việt Nam về giám sát hải quan, mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối, cấp độ quản lý
an ninh theo ISPS Code.
Để có thể đào tạo nguồn nhân lực ngành logistics đủ trình độ với số lượng đáp ứng được
nhu cầu của nền kinh tế thì trong những năm tới cần củng cố công tác đào tạo một cách chính
qui hơn phù hợp cho từng cấp độ quản lý, vận hành khác nhau.
IV. CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung ngành học logistics trong các trường đại học và
trung học chuyên nghiệp như Đại học Giao thông vận tải, Đại học Hàng hải, Cao đẳng Giao thông
vận tải và bổ sung những môn học có liên quan về logistics cho các ngành học khác như kinh tế,
thương mại, luật, hải quan... Nội dung, chương trình đào tạo cần nghiên cứu chương trình của
những nước đã thành công trong hoạt động logistics để sàng lọc, bổ sung và chuẩn hóa chương
trình của Việt Nam cho các cấp độ. Chú trọng kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên
ngành để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kiến thức logistics nhằm thực hiện có hiệu quả
chiến lược quốc gia về phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 của Chính phủ. Bộ
Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo cho các cơ sở hiện hữu liên kết đào tạo theo các cấp độ với nội
dung chương trình đã được chuẩn hóa và hệ thống đào tạo liên thông giữa các cơ sở với nhau
tạo điều kiện cho học viên nâng cao trình độ. Các cơ sở đào tạo theo chương trình chuẩn được
cấp bằng, chứng chỉ chuyên ngành có giá trị được nhà nước công nhận đồng thời quản lý sự phát
triển tràn lan cơ sở đào tạo kém chất lượng.
Các trung tâm đào tạo hiện có cần phải có sự phối hợp nguồn lực, cải tiến chương trình,
nội dung giảng dạy và huấn luyện, hướng vào việc trang bị kỹ năng thực tế, nghiên cứu áp dụng
những phương thức khai thác, quản lý thành công của những nước có sự tương đồng về điều
kiện phát triển, hạ tầng logistics, mức độ rủi ro về gian lận thương mại trong quản lý hàng hóa
quá cảnh, để cải tiến công việc kinh doanh và quản lý của từng khâu trong chuỗi cung ứng. Liên
kết quảng bá, chiêu sinh đủ số lượng cho các khóa huấn luyện tạo điều kiện bảo đảm kinh phí
huấn luyện cho các trung tâm đào tạo. Các trung tâm đào tạo lái xe cần bổ sung chương trình
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nâng cấp cho cấp độ lái xe quốc tế để có thể vận tải container liên quốc gia, đặc biệt phục vụ vận
tải trong vùng của Hành lang kinh tế Đông - Tây, Hành lang kinh tế phía Nam, phía Bắc một cách
thông suốt.
Bộ Công thương chủ trì cùng các Bộ, Ban, ngành khác tổ chức các hội thảo khoa học quốc
tế để nắm bắt những chuẩn cung ứng mới của quốc tế; các hội thảo trong nước để chia sẻ
kinh nghiệm, thông tin về thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp cũng như các đề xuất
nhằm cải tiến, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ
logistics Việt Nam. Làm cho logistics trở thành một động lực hợp tác với các cấp có thẩm quyền
để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin và chiến lược phát triển dịch
vụ logistics Việt Nam. Các nhà cung cấp dịch vụ logistics, nhà sản xuất, phân phối, các nhà quản
lý logistics… cần tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi những sáng kiến kinh nghiệm, huấn luyện
kỹ năng theo phương thức ToT (Training of Trainers) để nâng cao nghiệp vụ logistics cho đội ngũ
nhân viên.
Nền kinh tế Việt Nam đang cần sự đóng góp tích cực của dịch vụ logistics hoàn hảo, chuyên
nghiệp mà trước hết con người là nguồn lực quyết định nhất, do đó cần có sự hợp tác giữa nhà
nước và doanh nghiệp (PPP) nhằm đào tạo một đội ngũ có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ phục
vụ tốt ở các cấp, các ngành góp phần thực hiện chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ
của Việt Nam đến năm 2020 của Chính phủ.
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PHỤ LỤC
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KINH TẾ - XÃ HỘI, GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO,
DU LỊCH, Y TẾ CỦA VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
Chỉ tiêu

Thừa
Thiên
Huế

Đà Nẵng

Quảng
Nam

Quảng
Ngãi

Bình
Định

Phú Yên

Khánh
Hòa

Toàn
Vùng

I. Thông tin chung
1. Diện tích
(km2)

5.033,21

1.283,42

10.438,37

5.152,67

6.050,58

5.060,57

5.217,60

38.236,42

2. Dân số
trung bình
(1.000 người)

1.090.879

926.018

1.425.395

1.218.621

1.489.700

868.514

1.167.744

8.186.871

Trong đó:
phân theo
thành thị (%)

43,17

86,97

48,77

14,63

27,72

23,24

44,50

40,11

phân theo
nam giới (%)

49,52

48,68

18,94

49,31

48,77

50,05

49,44

43,98

3. Tổng sản
phẩm trong
nước theo
giá so sánh
năm 1994 (tỷ
đồng)

6.142

10.275

9.098

8.757

9.363

4.650

12.320

60.604

4. Tổng sản
phẩm trong
nước theo
giá thực tế
(tỷ đồng)

19.664

28.902

24.385

29.275

26.510

13.761

34.296

176.794

- NLTS

12,00

3,00

18,18

19,23

34,96

20,50

13,79

17,01

- CN, XD

44,15

39,35

43,27

54,02

28,63

37,84

40,36

40,98

- DV

43,85

57,65

38,56

26,76

36,41

41,66

45,85

42,01

580.100

467.000

814.000

714.700

861.100

505.200

639.500

4.581.600

5. Cơ cấu
kinh tế (%)

II. Nguồn nhân lực
6. Lực lượng
lao động từ
15 tuổi trở
lên
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7. Lao động
đang làm
việc trong
các ngành
kinh tế quốc
dân

557.189

436.400

812.196

705.679

832.600

486.690

580.500

4.411.254

8. Cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế (%)
- NLTS
- CN, XD
- DV

36,54
27,34
36,12

8,82
33,93
57,25

59,24
19,32
21,45

60,96
15,74
23,29

58,30
19,35
22,35

64,90
13,40
21,70

37,96
28,62
33,42

49,31
21,78
28,91

9. Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo
Chưa qua
đào tạo
CNKT và Đào
tạo nghề

55,10

31,16

60,00

61,87

64,00

62,00

49,9

56,48

33,73

45,19

30,00

27,80

29,29

26,00

36,46

31,92

Trung cấp
chuyên
nghiệp

3,30

5,62

4,33

2,02

1,47

3,20

4,75

3,35

Cao đẳng

1,75

4,28

2,18

2,90

2,49

Đại học

5,70

1,75

2,95

5,80

6,13

Trên đại học

0,37

2,14

0,11

0,10

0,27

18,03

5,67

8,25

III. Cơ sở đào tạo
10. Đại học
11. Cao đẳng
Số GV ĐH, CĐ
Số SV ĐH, CĐ
12. Trung
cấp chuyên
nghiệp
Số GV TCCN
Số SV TCCN

9
6
2.280
63.273

8
14
3.710
106.918

2
6
818
15.043

2
1
377
6.510

2
2
899
28.198

2
2
411
7.393

2
5
886
33.897

27*
36
9.381
261.232

5

7

2

2

2

-

3

21

277
9.184

433
32.565

155
11.498

48
4.914

103
3.165

113
6.379

111
10.064

1.240
77.769

13. Cao đẳng
nghề

2

4

1

2

2

1

4

16

14. Trung cấp
nghề

4

8

5

2

3

1

7

30

10

16

18

22

10

9

7

92

-

24

18

6

13

9

34

104

832.020

1.110.000

555.830

600.000

350.000

686.400

750.700

743.157

69,23

110,29

134,31

70

33,17

46,67

102,87

104,07

310

181

105

65

100

100

455

1316

IV. Cơ sở dạy nghề

15. Trung
tâm dạy
nghề
16. Các cơ sở
khác có tham
gia dạy nghề
V. Du lịch

17. Mức chi tiêu bình quân khách
Trong nước
Quốc tế (USD)
18. Số khách
sạn
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19. Số phòng

7.284

6.089

4.211

506

1.637

2.138

11.730

33.595

20. Tổng
lượng khách

1.564.850

1.770.000

2.391.677

330.000

1.000.000

361.000

1.840.259

9.257.786

645.198

370.000

1.229.315

305.000

70.000

20.500

384.979

2.640.013

21. Số cơ sở
khám, chữa
bệnh trực
thuộc Sở Y tế
(cơ sở)

181

69

274

207

183

135

169

1.218

22. Số cán bộ
ngành y

2.070

2.027

3.034

2.863

3.240

1.817

2.537

17.588

668

723

670

545

753

427

586

4.372

1.816

2.842

3.865

2.759

3.806

1.620

3.332

20.040

12,8

5,1

24,0

22,8

16,0

19,0

9,5

Trong đó:
Khách quốc
tế
VI. Y tế

- Số bác sỹ
(bác sỹ)
23. Số
giường bệnh
trực thuộc Sở
Y tế (giường)
24. Tỷ lệ hộ
nghèo (%)

* Trong đó có 2 trường đại học trọng điểm Vùng.
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