THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY
http://www.tuyengiao.vn
Thứ Hai, 20/6/2016 0:6'(GMT+7)

Quang cảnh Hội thảo "Đổi mới công tác đào tạo nhân lực cho các KCN, KCX"
diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26-5-2016
(TG)- Hiện nay, Việt Nam có số người trong độ tuổi lao động trên tổng
dân số chiếm tỷ lệ 75,2% là nước đang ở giai đoạn dân số vàng, nhưng số lao
động qua đào tạo có bằng chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm tỷ lệ chỉ 17,9%
(nông thôn 11,2%). Cho thấy, chất lượng nhân lực ở nước ta còn thấp, cơ cấu
lao động bất hợp lý, đang mất sức cạnh tranh trên thị trường lao động, cần
sớm có những giải pháp tháo gỡ
1. Thực trạng nguồn nhân lực qua đào tạo vànguồn nhân lực tại các khu
công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam hiện nay.
Những năm gần đây trung bình hàng năm có khoảng 1,2-1,3 triệu thanh niên
bước vào tuổi lao động. Theo báo cáo của Tổng cục Dạy nghề số lượng người qua
đào tạo không ngừng tăng lên, nhưng chủ yếu là lao động được đào tạo ngắn hạn,

nên rất thiếu lao động có trình độ tay nghề giỏi, công nhân kỹ thuật bậc cao. Với
số người bước vào tuổi lao động hàng năm như trên là nguồn tuyển sinh rất lớn
cho các cơ sở đào tạo, nhưng trong thực tế số người theo học tại các cơ sở dạy
nghề rất ít, chất lượng đào tạo không tốt, nhiều ngành nghề không đáp ứng yêu
cầu xã hội đang gây ra sự lãng phí về sự đầu tư của người dân và xã hội, làm mất
cơ hội nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
Theo báo cáo của các chuyên gia tại Hội thảo "Đổi mới công tác đào tạo
nhân lực cho các khu công nghiệp và khu chế xuất" diễn ra tại Thành phố Hồ Chí
Minh vừa qua do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào
tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Chương trình đổi mới đào tạo
nghề Việt Nam (GIZ) đồng tổ chức cho thấy, tỷ lệ lao động phổ thông không có
chuyên môn kỹ thuật trong toàn xã hội chiếm 81,6% tổng số lao động, số liệu này
khác nhiều so với báo cáo của cơ quan chức năng. Đây thực sự là vấn đề rất đáng
báo động về chất lượng nguồn nhân lực không đáp ứng được yêu cầu CNH, HĐH
đất nước và hội nhập quốc tế. Lực lượng lao động ở nước ta vẫn trong tình trạng
thiếu các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; yếu
kém về tin học, ngoại ngữ; thiếu hiểu biết về pháp luật; đạo đức nghề nghiệp chưa
cao; thiếu tinh thần và ý thức trách nhiệm trong công việc, tự do, tùy tiện, chậm
thích nghi với môi trường làm việc mới,… Năng lực đổi mới và sáng tạo khoa
học và công nghệ của lực lượng lao động có trình độ cao còn nhiều yếu kém.
Nhiều năm qua, chúng ta đã cảnh báo về tình trạng sinh viên tốt nghiệp ở các
trường đại học, cao đẳng rất yếu cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp,
dẫn đến tình trạng thất nghiệp nhiều, năng suất lao động thấp [1] nhưng chưa có
biện pháp tháo gỡ. Cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo và cơ cấu vùng miền trong
các lĩnh vực kinh tế ngày càng mất cân đối nghiêm trọng[2]. Hiện nay, quan niệm
về chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực trong các khu vực kinh tế ở nước ta đã
lạc hậu so với quan niệm của nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam vẫn chỉ coi
trọng bằng cấp, coi lao động có bằng cấp cao là chất lượng cao. Tất cả những yếu
kém nêu trên đã nhiều lần được cảnh báo nhưng chưa có giải pháp để khắc phục.
Qua các báo cáo cho thấy, đa số lao động tại các khu công nghiệp, khu chế
xuất (KCN, KCX) trẻ, tuổi đời từ 18 – 25; khoảng 80% người lao động trong
KCN, KCX là lao động học hết THCS, THPT không có chuyên môn kỹ thuật,
nhiều doanh nghiệp có tới 60% đến 70% là lao động nữ. Điều này cho thấy số lao
động qua đào tạo chiếm tỷ lệ quá thấp; tỷ lệ nữ làm công nhân ở các KCN, KCX

quá cao. Sự mất cân đối về giới ở các KCN, KCN là quá lớn đã kéo theo nhiều hệ
lụy không tốt trong các KCN, KCX. Có ý kiến cho rằng, sau một số năm, nhiều
công nhân, nhất là lao động nữ bị doanh nghiệp sa thải do chất lượng và năng suất
lao động thấp và không có chuyên môn kỹ thuật; một số khác do áp lực công việc
cũng phải xin nghỉ việc. Đây là những vấn đề bức xúc cần nghiêm túc khảo sát và
đánh giá việc sử dụng lao động trong các KCN, KCX để có chính sách sử dụng
người lao động cho hợp lý, đồng thời nhanh chóng khắc phục tình trạng đa số
công nhân làm việc với tay nghề thấp và mất bình đẳng giới nghiêm trọng trong
lực lượng lao động tại các KCN, KCX, từ đó đề phòng hậu quả gây bất ổn xã hội
do công nhân lớn tuổi bị sa thải không tìm được việc làm.
Một nghịch lý đang diễn ra đó là, mặc dù các KCN, KCX luôn thiếu lao
động, nhất là lao động có chuyên môn kỹ thuật, nhưng do chất lượng lao động
qua đào tạo thấp kém, nên nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài không muốn nhận sinh viên, học sinh học nghề, làm cho tỷ lệ người
lao động qua đào tạo, nhất là lao động có trình độ từ cử nhân trở lên không có việc
làm, hoặc phải làm trái với nghề được đào tạo ngày càng cao. Những năm gần
đây, khoảng 80% cử nhân mới ra trường không làm đúng nghề đào tạo, hàng trăm
nghìn cử nhân phải xin làm công việc phổ thông; 60-70% sinh viên tốt nghiệp
không kiếm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, số lao động có trình độ cử
nhân trở lên thất nghiệp tăng lên hàng năm. Những tỷ lệ này không có chiều hướng
suy giảm.
Có thể nói, chất lượng nguồn nhân lực của nước ta ngày càng tụt hậu so với
nhiều nước trong khu vực, mất cân đối nghiêm trọng về trình độ đào tạo, cơ cấu
và giới; tình trạng thất nghiệp của lao động có bằng cấp cao ngày càng nhiều. Dự
báo trong những năm tới, nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều hợp
tác song phương và đa phương sẽ được ký kết, sự di chuyển lao động giữa các
quốc gia sẽ diễn ra mạnh mẽ, sự cạnh tranh trong thị trường lao động càng trở lên
gay gắt, trong khi nhân lực của nước ta đang mất dần sức cạnh tranh trên thị trường
lao động trong khu vực và quốc tế, đây là thách thức lớn đối với nước ta. Trước
yêu cầu của thời kỳ hội nhập, nếu không có những giải pháp tích cực thì những
khó khăn của đất nước sẽ ngày càng nặng nề hơn, nhất là khi nước ta phải thực
hiện nhiều cam kết với các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Quá trình hội nhập quốc
tế sẽ tạo sức ép và đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi nước ta phải quyết liệt đổi mới căn
bản nhiều mặt, mà trước hết là nhanh chóng đổi mới công tác đào tạo nhân lực,

nâng cao chất lượng của lao động theo tiêu chuẩn quốc tế, nếu không muốn nước
ta tụt hậu thêm nữa.
2. Những thách thức và nguyên nhân yếu kém, bất cập
Việt Nam đang trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển đất nước, từng
bước đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và tăng cường sức cạnh
tranh, nên đòi hỏi chất lượng lao động phải cao với một cơ cấu hợp lý hơn. Trong
khi đó, công tác đào tạo nghề vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhu cầu của các thành
phần kinh tế để có thể sẵn sàng tham gia hội nhập. Hằng năm, mặc dù với hơn 1
triệu lao động trẻ ra nhập thị trường lao động, nhưng công tác đào tạo vẫn tồn tại
nhiều yếu kém kéo dài, dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực vẫn không được cải
thiện đáng kể, nhiều nghề xã hội có nhu cầu nhưng ít người học. Tỷ lệ thất nghiệp
của lao động qua đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng vẫn tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ lao
động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xã hội, nhất là đối với các KCN,
KCX thấp.
Công tác phân luồng học sinh sau trung học nhiều năm qua vẫn yếu kém,
chưa khắc phục được tâm lý sính bằng cấp, coi nhẹ học nghề trong xã hội; các
trường đại học cao đẳng tuyển sinh và đào tạo ồ ạt, “vét” hầu hết học sinh sau khi
tốt nghiệp trung học phổ thông, làm cạn kiệt nguồn tuyển sinh học nghề. Tình
trạng thiếu hụt giáo viên dạy nghề có khả năng dạy cả lý thuyết và thực hành vẫn
phổ biến tại hầu hết các cơ sở dạy nghề, nhiều trường không tuyển sinh được nên
số giáo viên dôi dư khá nhiều. Thiết bị dạy nghề thiếu, lỗi thời, thậm trí không sử
dụng được trong đào tạo thực hành. Chất lượng đào tạo trong nhiều cơ sở dạy
nghề thấp, không đáp ứng yêu cầu các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp sau khi
tuyển dụng lao động phải đào tạo lại gây tốn kém và lãng phí cho xã hội và người
dân.
Công tác dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội chưa tốt, chưa sát với nhu cầu nhân lực ở từng lĩnh vực, ngành, các khu
vực kinh tế và các địa phương; việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo
dục và đào tạo thiếu tính khoa học.
Hệ thống giáo dục chưa thống nhất, chia cắt đã kéo dài nhiều năm nhưng
chưa được giải quyết. Quy mô phát triển quá nóng, dẫn đến tình trạng 5 năm gần
đây không đủ nguồn tuyển vào các trường, nhiều cơ sở đào tạo nghề không có
người học.

Thiếu tính liên thông trong hệ thống giáo dục và đào tạo cũng như trong việc
công nhận trình độ; chưa có sự gắn kết hai chiều giữa các cơ sở đào tạo với các
KCN, KCX; giữa các cơ sở đào tạo nghề với các trường phổ thông; giữa giảng
dạy và nghiên cứu, phục vụ sản xuất; giữa các cơ sở đào tạo với nhau.
Đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất còn rất nhiều hạn chế, yếu kém không theo
kịp yêu cầu của thực tế. Số lượng các chương trình mới còn quá ít, nhất là những
chương trình đạt chuẩn khu vực và thế giới; nhiều trường vẫn dạy theo chương
trình cũ chưa cập nhật kiến thức, nên không đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
Năng lực của các cơ quan quản lý còn yếu kém, thiếu cơ chế tương tác giữa
các cơ quan có chức năng kiểm soát, đánh giá, thẩm định chất lượng với các cơ
sở đào tạo. Công tác và cơ chế quản lý còn nhiều vướng mắc, thiếu đồng bộ, chia
cắt. Chưa kiên quyết đóng cửa các cơ sở đào tạo yếu kém và vi phạm nghiêm
trọng các quy định trong đào tạo.
Chưa có cơ chế và cơ quan chuyên trách kiểm định chất đào tạo, cấp giấy
phép hành nghề cho lao động qua đào tạo, làm cho thị trường lao động hoạt động
thiếu lành mạnh và khó kiểm soát chất lượng đào tạo. Chưa có khung trình độ
quốc gia theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế để yêu cầu các cơ sở đào tạo phải
từng bước thực hiện.
Chính sách tài chính đối với công tác đào tạo lạc hậu, kém hiệu quả, lãng
phí, không tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh thúc đẩy các cơ sở đào tạo
phải đổi mới toàn diện, mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của xã hội.
Vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc bảo đảm quyền và
nghĩa vụ của người lao động ở một số KCN, KCX còn hạn chế, yếu kém, chưa
thực sự bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của công nhân, dẫn đến đời sống vật chất
và tinh thần, việc làm của công nhân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, quan hệ lao
động trong các doanh nghiệp nảy sinh những vấn đề phức tạp.
Tuy có một số mô hình đào tạo nghề thành công, đề xuất giải pháp nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực phục vụ KCN, KCX như mô hình đào tạo “kép” (vừa
đào tạo tại các cơ sở đào tạo, vừa đào tạo gắn với doanh nghiệp) được các chuyên
gia của Cộng hòa Liên bang Đức đã giới thiệu đã được áp dụng ở một số cơ sở
đào tạo và doanh nghiệp nước ta nhưng chưa nhiều và cũng gặp nhiều khó khăn,
bất cập từ chính sách, công tác tổ chức vận hành đến đội ngũ cán bộ giảng dạy.

Tất cả những yếu kém, bất cập nêu trên dẫn đến tỷ lệ học sinh được đào tạo
nghề vẫn còn thấp, chất lượng đào tạo nghề không bảo đảm, tỷ lệ thất nghiệp cao.
Chất lượng lao động trong các KCN, KCX vẫ còn thấp và bộc lộ nhiều hạn chế,
yếu kém.
3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
Một là, khẩn chương tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia; xây dựng quy
hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo hướng giảm dần lao động không
có bằng chuyên môn kỹ thuật tham gia hoạt động trong nền kinh tế, từ đó điều
chỉnh chiến lược đào tạo nghề, cơ cấu lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp, chú
trọng đào tạo nghề dài hạn có sự phân tầng chất lượng, ưu tiên đào tạo những nghề
mũi nhọn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học. Trên cơ sở
đó, các địa phương và các ngành đề xuất nhu cầu và yêu cầu đào tạo nguồn nhân
lực. Đây là giải pháp mang tính đột phá, vì nó có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ
hệ thống giáo dục và đào tạo.
Hai là, đổi mới chính sách đầu tư cho công tác dạy nghề theo hướng giảm
dần bao cấp; có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, xã hội đầu tư vào đào tạo
nghề. Trước mắt, có chính sách hỗ trợ công tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng
khuyến khích người học, người dạy và người sử dụng lao động công nhân có tay
nghề. Đổi mới chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm theo hướng nâng cao cho
các ngành lao động nặng nhọc, những công nhân có tay nghề cao, từ đó thu hút
phần lớn lao động đi học nghề và tạo động lực để lao động tích cực học tập nâng
cao tay nghề, tạo động lực cho người lao động phấn đấu, học tập suốt đời.
Ba là, Thống nhất hệ thống các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp, khắc phục tình trạng phân tán như hiện nay. Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảm dần số lượng cán bộ hành chính gián
tiếp. Sớm ban hành khung trình độ quốc gia phù hợp với khung trình độ châu Âu
và khu vực ASEAN. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng cập nhật chương
trình tiên tiến và loại bỏ những chương trình không còn phù hợp nhằm không
ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu xã
hội. Đẩy mạnh việc đào tạo nghề theo vị trí việc làm.

Bốn là, Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia với cơ cấu hợp lý,
tăng thời gian cho giáo viên trải nghiệm thực tế, thu hút người giỏi có tay nghề
cao tham gia dạy nghề; từng bước sắp xếp lại đội ngũ giáo viên không đáp ứng
yêu cầu giảng dạy.
Năm là, Có chế tài bắt buộc các doanh nghiệp phải phối hợp với các cơ sở
đào tạo, trước hết các doanh nghiệp phải tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng
và tiêu chuẩn năng lực nghề, tích cực tham gia vào quá trình đào tạo theo các cấp
độ khác nhau tùy theo năng lực của doanh nghiệp. Mở rộng hình thức đào tạo
nghề trong các doanh nghiệp. Thí điểm đào tạo theo mô hình “kép”, từ đó giảm
dần mua sắm thiết bị cho các cơ sở đào tạo, giao trách nhiệm và kinh phí đào tạo
thực hành cho các doanh nghiệp. Tổ chức tốt công tác thông tin hai chiều giữa cơ
sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, giữa cơ sở đào tạo với xã hội về yêu cầu và
nhu cầu nhân lực, phát triển mạnh sàn giao dịch việc làm có sự kết nối giữa cơ sở
đào tạo và doanh nghiệp.
Sáu là, Đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ và trách
nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo. Giao cho một số cơ quan Nhà nước cùng
với các tổ chức xã hội nghề nghiệp nhanh chóng xây dựng các cơ sở đánh giá và
kiểm định chất lượng lao động qua đào tạo, cấp giấy phép hành nghề, đồng thời
bắt buộc các doanh nghiệp phải tuyển lao động có giấy phép hành nghề. Có biện
pháp để cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên thu nhận thông tin phản hồi về
mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với “sản phẩm” của các cơ sở đào tạo.
Bảy là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền GDNN gắn với tuyên truyền thực
hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo,
làm cho các cấp, các ngành và người dân, nhất là thanh thiếu niên hiểu được tầm
quan trọng của GDNN. Theo đó, cần đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin,
tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, phương thức truyền thông.
Tám là, Tổ chức Đảng và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ và
giúp đỡ tổ chức Công đoàn ở các KCN, KCX, xử lý nghiêm những hành vi can
thiệp trái quy định đối với tổ chức Công đoàn, đồng thời hỗ trợ tổ chức Công đoàn
kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần
của cán bộ, công nhân.
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[1] Người lao động được đào tạo có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chỉ
chiếm 24,68%; số lao động qua đào tạo có bằng chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm
17,9%; Hiện nay Việt Nam có 24.300 lao động có trình độ tiến sĩ, 101.000 lao
động có trình độ thạc sĩ, số lượng tiến sĩ làm việc ở các cơ quan sự nghiệp (viện
nghiên cứu, trường ĐH, CĐ…) chiếm 61,12%, khu vực sản xuất kinh doanh ở
thành phố là 19,81%. Tương ứng nhân lực có trình độ thạc sĩ: 60,20%; cử nhân
và kỹ sư các chuyên ngành là 30,42-45,16%. Trong khi đó tỷ lệ này ở vùng sâu,
vùng xa chỉ chiếm từ 4-7%. Chất lượng nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79/10
điểm (xếp thứ 11/12 nước Châu Á tham gia xếp hạng của Ngân hàng Thế giới);
năng suất lao động chỉ bằng 1/3 năng suất lao động của các nước trong khu vực.
Số lượng tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế rất thấp (năng lực ngoại ngữ và hiểu biết về văn
hoá ứng xử, giao lưu quốc tế còn hạn chế, chỉ có khoảng 25% số cán bộ khoa học
có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp); số lượng các bài báo được công
bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, phát minh, sáng chế còn rất thấp.
[2] Năm 2015, cơ cấu trình độ đào tạo của chúng ta 1 ĐH - 0,43 TCCN
- 0,56 CNKT; lực lượng lao động có trình độ cao tập trung chủ yếu ở các trường
đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, cơ quan hành chính ở các đô thị lớn, …

