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THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GẮN KẾT GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ
VỚI CỘNG ĐỒNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI
Nguyễn Trường Chinh - Đảng uỷ xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Ngày nhận bài: 21/05/2018; ngày sửa chữa: 23/05/2018; ngày duyệt đăng: 25/05/2018.
Abstract: The article refers to the current situation of vocational training and the cooperation
between vocational schools and vocational communities in Sa Pa district, Lao Cai province. The
results of a survey show that the cooperation has been implemented at a medium level in some
fields, especially in enterprises where trainees take internships and are received after graduating.
Also, the article proposes measures to improve the effectiveness of cooperation between vocational
schools and vocational communities in Sa Pa district, Lao Cai province in the context of strong
economic structure shift of Sa Pa district in current period.
Keywords: Vocational school, vocational community, Sa Pa district.
1. Mở đầu
Chất lượng đào tạo nghề (ĐTN) được thể hiện qua
mức độ đáp ứng của lao động được đào tạo tại các cơ sở
KT-XH, thông qua thị trường lao động [1]. Đó là hệ quả
của sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với thực tiễn phát triển
KT-XH ở địa phương. Cụ thể là với cộng đồng nghề, với
các doanh nghiệp. Vì vậy, để nâng cao chất lượng và hiệu
quả ĐTN cho người lao động, trong bối cảnh hiện nay,
tất yếu phải quan tâm và nâng cao chất lượng gắn kết
giữa cơ sở đào tạo với cộng đồng nghề (CĐN), với các
doanh nghiệp trên địa bàn [2], [3], [4].
Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai là nơi tập trung của 25 dân
tộc cùng sinh sống, là địa phương đang trong quá trình
chuyển đổi mạnh mẽ sang kinh tế du lịch. Xu thế đó đòi
hỏi nguồn lao động vừa phải có trình độ chuyên môn,
vừa có kĩ năng thực hành nghề. Từ thực tế đó, trong
những năm gần đây nhu cầu ĐTN cho thanh niên trở nên
hết sức cần thiết, đặc biệt là việc ĐTN gắn với đặc trưng
các ngành nghề hiện nay của huyện.
Tuy nhiên, trên thực tế, nguồn nhân lực cung ứng
cho nhu cầu của thị trường lao động trên địa bàn huyện
còn gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả ĐTN cho thanh niên
chưa cao, do thiếu sự gắn kết giữa ĐTN với các ngành
nghề hiện có. Nhiều ngành nghề được đào tạo nhưng
không có việc làm, trong khi những ngành nghề cần lao
động lại chưa đáp ứng được số lượng và chất lượng theo
nhu cầu. Vì vậy, cần có đánh giá và đề xuất các biện
pháp nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa đào tạo với
CĐN đang có ở địa phương, qua đó nâng cao chất lượng
và hiệu quả ĐTN cho người lao động.
Bài viết này đề cập thực trạng ĐTN và gắn kết giữa
ĐTN với CĐN trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai hiện
nay; đề xuất 5 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng gắn
kết giữa ĐTN với CĐN trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào

Cai trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế và
ngành nghề của huyện Sa Pa trong tương lai gần.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về kinh tế - xã hội, dân số và lao động
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Huyện Sa Pa nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.5001.800m, có ngọn núi Phan Xi Păng cao 3.143 m. Khí hậu
trên toàn huyện mang sắc thái ôn đới, nhiệt độ trung bình
15-18 °C. Tổng diện tích 68.329 ha (chiếm 10,7% diện
tích tự nhiên của tỉnh Lào Cai). Toàn huyện có 17 xã và
thị trấn Sa Pa. Tính đến năm 2015, toàn huyện có 11.778
hộ với dân số 58.568 người, nam là 29.635 (chiếm 50,6%
tổng dân số), nữ là 28.933 người, chủ yếu là 6 dân tộc
anh em chung sống: dân tộc Mông khoảng 52%, Dao
22,4%, Kinh 14,8%, Tày 5%, Dáy 3%, Xã phó (Phù lá)
1,06%; còn lại là các dân tộc khác. Với đặc trưng về địa
lí, khí hậu và dân tộc cư trú, Sa Pa là nơi lí tưởng phát
triển kinh tế du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng với các
bản sắc văn hoá dân tộc phong phú và độc đáo. Ngoài ra,
trồng cây dược liệu, cây ăn quả và các dịch vụ khác hỗ
trợ du lịch cũng được coi là thế mạnh của Sa Pa.
Tuy vậy, cơ cấu kinh tế hiện nay của Sa Pa chủ yếu
vẫn là nông, lâm nghiệp: 78,5%; tiếp đến là dịch vụ gần
20%; ngành công nghiệp, xây dựng chỉ chiếm khoảng
1,6%. Vấn đề đặt ra với Sa Pa là cần chuyển đổi cơ cấu
kinh tế từ nông nghiệp sang du lịch và các ngành nghề
dịch vụ. Điều này liên quan đến ĐTN cho người lao động.
2.2. Thực trạng đào tạo nghề cho thanh niên gắn với
cộng đồng nghề huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
2.2.1. Thực trạng đào tạo nghề cho người lao động
huyện Sa Pa
Kết quả thống kê ĐTN cho người lao động ở các xã,
thị trấn trong huyện Sa Pa tính đến năm 2016 thể hiện
như sau (bảng 1):
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Bảng 1. Thống kê số lao động qua đào tạo
của huyện Sa Pa (2016)

TT

Tên xã/
thị trấn

Tổng
số lao
động
qua
ĐTN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Thị trấn Sa Pa
Tả Giàng Phìn
Bản Khoang
San Sả Hồ
Lao Chải
Tả Van
Hầu Thào
Sử Pán
Thanh Kim
Bản Phùng
Bản Hồ
Thanh Phú
Nậm Sài
Suối Thầu
Nậm Cang

3550
365
315
325
360
403
502
275
307
265
255
450
425
225
350

4584
1898
1634
1881
1914
1984
1389
1334
1005
1210
1210
1240
1007
1470
821

Tỉ lệ
% số
người
qua
đào
tạo
77,44
19,23
19,28
17,28
18,81
20,31
36,14
20,61
30,55
21,90
21,07
36,29
42,20
15,31
42,63

16

Trung Chải

450

2215

20,32

Số lao
động
của xã

Hồ (17,28 %), Lao Chải (18,8%) có tỉ lệ lao động qua đào
tạo thấp. Bởi đây là các xã ở cách xa trung tâm, điều kiện
kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, mức độ nhận thức của
người dân chưa cao, việc đầu tư cho giáo dục cũng ít được
chú trọng. Tỉ lệ lao động qua đào tạo thấp dẫn đến việc sử
dụng lao động tại địa phương phục vụ cho các ngành nghề
du lịch, dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Từ đó, ảnh hưởng
không nhỏ đến sự phát triển KT-XH của các địa phương
này nói riêng, của toàn huyện nói chung.
2.2.2. Chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát
triển lao động nghề nghiệp địa phương
2.2.2.1. Đánh giá chung về chất lượng và hiệu quả đào tạo
nghề của các cơ sở đào tạo nghề trong huyện hiện nay
Một trong những biểu hiện rõ nhất của sự gắn kết
giữa ĐTN với CĐN ở địa phương là mức độ chất lượng
và hiệu quả của ĐTN so với yêu cầu phát triển lao động
nghề nghiệp địa phương. Kết quả khảo sát đánh giá của
47 cán bộ lãnh đạo UBND Huyện và các phòng, ban
chức năng của huyện; 62 cán bộ lãnh đạo UBND và các
tổ chức chính trị xã hội trong xã; 23 cán bộ quản lí
(CBQL) và giáo viên (GV) ở các cơ sở dạy nghề trong
huyện và 17 lãnh đạo các hợp tác xã và doanh nghiệp
trong huyện được thể hiện trong bảng 2.
Bảng 2. Chất lượng và hiệu quả ĐTN
và giải quyết việc làm cho người lao động
trên địa bàn huyện Sa Pa (theo tỉ lệ %)

Sa Pa
478
2474
19,32
Tả Phìn
620
1730
35,84
30,0
Tổng
9300
31000
(Nguồn: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, 2016)
Tỉ lệ lao động qua đào tạo của cả huyện đạt khoảng
30% (9.300/31.000). Tỉ lệ này tương đối thấp so với yêu
cầu về chất lượng lao động của huyện. Điều đáng lưu ý có
sự chênh lệch khá rõ về tỉ lệ lao động được đào tạo ở các
địa phương trong huyện. Có thể chia thành 3 khu vực: Tại
thị trấn Sa Pa có tỉ lệ lao động được đào tạo cao nhất
(77,44%). Nguyên do một phần các tổ chức chính quyền,
đoàn thể và cơ quan chức năng của huyện đóng trên địa
bàn thị trấn, mặt khác, kinh tế chủ yếu của thị trấn là dịch
vụ khách sạn, nhà hàng và du lịch, nên cư dân và nguồn
nhân lực lao động của thị trấn hầu hết được đào tạo các
trình độ khác nhau. Khu vực 2 là các xã Nậm Sài (42,2%),
Nậm Cang (42,63%) và các xã Tả Phìn (35,84%), Thanh
Phú (36,29%) và Hầu Thào (36,14%) là những xã có nhiều
nghề truyền thống, nhiều cơ sở ĐTN, KT-XH phát triển
cao hơn; việc đầu tư cho giáo dục nói chung, ĐTN cho con
em trong mỗi gia đình cũng được chú trọng hơn các xã còn
lại. Nhóm thứ 3 là những xã Suối Thầu (15,31%), San Sả

Mức độ
chất lượng
ĐTN

17
18

Chất lượng và
hiệu quả tốt
Chất lượng và hiệu
quả trung bình
Chất lượng và
hiệu quả thấp

Đánh giá của các đối tượng (%)
CBQL
Cán bộ
Cán bộ Cán bộ và GV ở
doanh
huyện
xã
cơ sở dạy
nghiệp
nghề
(n=46) (n=62)
(n=17)
(n=23)
8,8

23,3

21,2

13,6

76,5

67,8

60,4

71,2

14,7

8,9

18,4

15,2

Kết quả khảo sát cho thấy, với 3 mức độ đánh giá chất
lượng và hiệu quả ĐTN của huyện Sa Pa, đa số các ý kiến
đánh giá chất lượng ĐTN ở mức 2, tức là có chất lượng
và hiệu quả trung bình (từ 60,4% - 76,5%).
Có sự khác nhau trong đánh giá chất lượng đào tạo
nghề giữa cán bộ huyện, xã, CBQL, GV ở các cơ sở dạy
nghề và cán bộ doanh nghiệp. Cụ thể: Các cán bộ xã và
CBQL, GV các cơ sở dạy nghề đánh giá có phần khả
quan hơn so với cán bộ huyện và các doanh nghiệp. Tuy
vậy, về cơ bản, các ý kiến đánh giá là thống nhất và đều
thống nhất khẳng định chất lượng và hiệu quả ĐTN ở
huyện Sa Pa còn ở mức độ trung bình. Nói cách khác, sự
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gắn kết giữa ĐTN với yêu cầu sự phát triển các ngành
nghề của huyện Sa Pa tuy đã được quan tâm nhưng hiệu
quả chưa thực sự cao như mong đợi.
2.2.2.2. Đánh giá sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo nghề với
cộng đồng nghề tại địa phương trong đào tạo nghề cho
thanh niên huyện Sa Pa (xem bảng 3)
Bảng 3. Đánh giá của các đối tượng khảo sát
về sự gắn kết giữa cơ sở ĐTN với CĐN tại địa phương
trong ĐTN cho thanh niên
Các mức độ (%)
Các đối tượng
tham gia
Trung
Thấp
Cao
đánh giá
bình
Các làng nghề, các
29,4
63,7
6,8
nghệ nhân
CBQL và chuyên
36,4
59,1
4,5
viên huyện
CBQL các doanh
nghiệp, cơ sở sản
59,1
30,3
10,6
xuất
Cán bộ chính
quyền và các đoàn
54,9
37,3
7,8
thể /xã
CBQL và GV cơ
16,6
54,0
29,4
sở dạy nghề
Kết quả khảo sát cho thấy, nhìn chung sự gắn kết giữa
cơ sở ĐTN với CĐN tại địa phương trong ĐTN cho
thanh niên ở huyện Sa Pa đạt mức chưa cao. Đa số người
được trao đổi đều có đánh giá ở mức trung bình và thấp.
Số cho rằng sự kết hợp giữa các cơ sở hiện nay đạt mức
tốt chiếm tỉ lệ nhỏ (ngoài trừ số ý kiến của CBQL và GV
cơ sở dạy nghề).
Có sự khác biệt đôi chút về ý kiến giữa các đối tượng
được khảo sát. Cụ thể: đa số CBQL các doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất (59,1%); cán bộ chính quyền và các đoàn thể
/xã (54,9%) đánh giá sự gắn kết giữa cơ sở ĐTN với
CĐN tại địa phương trong ĐTN cho thanh niên ở mức
độ thấp. Trong khi đó, đa số các nghệ nhân làng nghề
(63,7%); CBQL và chuyên viên huyện (59,1%); CBQL
và GV cơ sở dạy nghề (54,0%) lại đánh giá sự gắn kết
giữa cơ sở ĐTN với CĐN tại địa phương trong ĐTN cho
thanh niên ở mức độ trung bình.
2.2.3. Mức độ tham gia vào hoạt động đào tạo nghề của
cộng đồng nghề ở địa phương (xem bảng 4 trang bên)
Về cơ bản, có sự thống nhất giữa CBQL và GV các
cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp khi đánh giá về mức
độ tham gia vào hoạt động ĐTN của CĐN ở địa phương.
Trong đó, nhận định chung là sự tham gia của CĐN địa
phương trong quá trình ĐTN cho thanh niên chưa cao.

Phân tích sâu hơn cho thấy, CBQL và GV ở cơ sở
dạy nghề các doanh nghiệp đánh giá cao sự tham gia của
các doanh nghiệp trong một số nội dung như tuyển dụng
học viên sau khi tốt nghiệp và sử dụng cơ sở vật chất
trang thiết bị, kinh phí phục vụ đào tạo. Còn các nội dung
khác như xây dựng mục tiêu đào tạo của sơ sở ĐTN; xây
dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; hỗ trợ kinh phí đào
tạo, các doanh nghiệp ít có sự tham gia hơn.
Như vậy, các tư liệu khảo sát về thực trạng ĐTN cho
người lao động huyện Sa Pa hiện nay; về chất lượng
ĐTN đáp ứng yêu cầu phát triển lao động nghề nghiệp
và mức độ tham gia vào hoạt động ĐTN của CĐN ở địa
phương cho thấy có sự gắn kết giữa cơ sở ĐTN với CĐN
ở địa phương; các doanh nghiệp, hợp tác xã trong huyện
đã tham gia ở mức nhất định vào hoạt động dạy nghề của
huyện. Tuy nhiên, sự gắn kết cũng như tham gia của các
cơ sở sản xuất vào ĐTN ở địa phương mới đạt mức trung
bình. Trong xu thế chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế,
chuyển đổi ngành nghề lao động của huyện những năm
tới, sự gắn kết giữa các cơ sở sản xuất với cơ sở ĐTN
phải được quan tâm và đẩy mạnh hơn.
2.3. Các biện pháp gắn kết giữa cơ sở đào tạo nghề với
cộng đồng nghề tại địa phương trong đào tạo nghề cho
người lao động của huyện Sa Pa
2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
Sự gắn kết giữa cơ sở ĐTN với CĐN tại địa phương
là biểu hiện cụ thể của nguyên lí giáo dục do Đảng đề
xuất và kiên trì thực hiện: Học đi đôi với hành, lí luận
gắn liền với thực tiễn, nhà trường kết hợp với gia đình và
xã hội trong giáo dục.
Sự gắn kết này cũng được khẳng định trong Chiến lược
phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020 của Đảng: “... 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 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...” [1].
Nguyên lí gắn kết giữa ĐTN với thực tiễn KT-XH
của địa phương cũng được cụ thể hoá trong Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện Sa Pa khóa XXII nhiệm kì 20152020 [5]; trong Thông báo số 20-TB/HU ngày
13/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây
dựng các chương trình, đề án trọng tâm của Đảng bộ
huyện khóa XXII, nhiệm kì 2015-2020 [6]. Những luận
điểm trên là cơ sở định hướng để đề xuất các biện pháp
gắn kết giữa cơ sở ĐTN với CĐN tại địa phương trong
ĐTN cho người lao động của huyện Sa Pa trong bối cảnh
hiện nay.
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Bảng 4. Mức độ tham gia vào hoạt động đào tạo nghề của cộng đồng nghề ở địa phương
Ý kiến đánh giá (%)
Đánh giá của cơ sở
Đánh giá của cơ sở
đào tạo nghề
sản xuất, kinh doanh
Các nội dung tham gia
Thường
Thường
Ít
Đôi khi
Ít
Đôi khi
xuyên
xuyên
Xây dựng mục tiêu đào tạo
40,0
55,0
5,0
55,6
22,2
22,2
của sơ sở đào tạo nghề
Tuyển dụng học viên sau tốt
40,0
10,0
50,0
0
77,8
22,2
nghiệp
Xây dựng chương trình, kế
55,0
45,0
0
66,7
22,2
11,1
hoạch đào tạo
Các hình thức, phương pháp
44,4
44,4
11,1
55,6
33,2
11,1
đào tạo nghề
Sử dụng cơ sở vật chất trang
thiết bị, kinh phí phục vụ
0
55,6
44,4
22,2
11,1
66,7
đào tạo
Cung cấp giáo viên dạy
25,0
45,0
30,0
11,1
66,7
22,2
nghề
Dự báo nhu cầu lao động
30,0
50,0
20,0
33,3
55,6
11,1
Đánh giá, kiểm định chất
20,0
55,0
25,0
11,1
77,8
11,1
lượng đào tạo
Hỗ trợ kinh phí đào tạo
55,0
15,0
30,0
37,5
25,0
37,5
2.3.2. Một số biện pháp
Biện pháp 1: Cấp ủy, chính quyền xác định rõ chiến lược
phát triển KT-XH và xác định rõ ràng về sự gắn kết giữa cơ
sở ĐTN với CĐN trong ĐTN cho thanh niên địa phương
Mục tiêu cần đạt là chiến lược phát triển KT-XH rõ
ràng trên cơ sở đó xây dựng các cơ sở đào tạo gắn kết
giữa cơ sở ĐTN với CĐN trong ĐTN cho thanh niên trên
địa bàn huyện. Muốn vậy, cần: tổ chức khảo sát, dự báo
nhu cầu, hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội; lập trang
thông tin về nhu cầu đào tạo; hoạt động đào tạo phải gắn
với định hướng đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp
trên địa bàn.
Bên cạnh đó, cần tìm ra các mô hình ĐTN phù hợp
với địa phương, đặc biệt là công tác liên kết ĐTN để
đáp ứng nhu cầu đào tạo theo địa chỉ, đơn đặt hàng của
các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; hoàn thiện quy
hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề một cách cụ thể theo
ngành, nghề; trong đó, có quy hoạch các trường dạy
nghề gắn với CĐN tại địa phương; xây dựng hệ thống
chuẩn danh mục nghề nghiệp bao quát hết các nghề cần
đào tạo trong hiện tại và tương lai của huyện.
Biện pháp 2: Tuyên truyền, phổ biến về ĐTN gắn với
CĐN cho người dân Sa Pa hiểu được định hướng phát triển
KT-XH và định hướng học tập, nghề nghiệp tương lai

Mục tiêu cần đạt: mọi người dân đều được thông tin
về sự phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nghề
nghiệp; về nhu cầu lao động được đào tạo và về sự gắn
kết giữa cơ sở đào tạo với cơ sở sản xuất ở địa phương;
làm thay đổi nhận thức của người dân và toàn xã hội về
học nghề, về hiệu quả của hoạt động dạy nghề, trong đó
có thông tin về dạy nghề cho doanh nghiệp.
Cụ thể: xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên
mục riêng trên Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, huyện
về công tác ĐTN; thực hiện tốt công tác định hướng, tư
vấn nghề để người lao động lựa chọn nghề học phù hợp;
thực hiện tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh trung
học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh chủ động
lựa chọn các loại hình học nghề phù hợp với điều kiện,
hoàn cảnh của mình và nhu cầu sử dụng lao động của
doanh nghiệp.
Biện pháp 3: Định hướng ma trận ĐTN theo lĩnh vực
kinh tế hướng tới (Lập kế hoạch đào tạo nguồn lao động
theo các trình độ, nghề nghiệp khác nhau)
Mục tiêu đạt được: sự gắn kết giữa ĐTN với CĐN
của địa phương có tính kế hoạch hoá, dựa trên một chiến
lược được hoạch định bởi ma trận phát triển nguồn nhân
lực trên địa bàn; có cơ cấu trình độ, ngành nghề phù hợp
với yêu cầu phát triển KT-XH của huyện, gắn với CĐN
tại địa phương.
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Để đạt mục tiêu kế hoạch hoá, cần căn cứ vào tình
hình thực tế của địa phương và dự báo sự phát triển của
xã hội trong những năm sắp tới có thể định hướng ma
trận ĐTN tại huyện Sa Pa theo lĩnh vực kinh tế; thực hiện
điều tra thường niên, đánh giá định kì nhu cầu nhân lực
qua đào tạo của các doanh nghiệp để có được thông tin
chính xác cho các cơ sở đào tạo; tăng cường công tác dự
báo thị trường lao động, đặc biệt là dự báo ngắn hạn,
trung hạn, trên cơ sở đó hoàn thiện dự báo dài hạn về nhu
cầu tuyển dụng theo ngành nghề cụ thể để có những định
hướng dạy nghề phù hợp thị trường lao động.
Biện pháp 4: Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp trong việc tham gia ĐTN cho địa phương
Mục tiêu cần đạt: tạo cơ sở pháp lí trong việc hỗ trợ
công tác ĐTN, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham
gia học nghề cả về vật chất và tinh thần; có chính sách hỗ
trợ đối với các doanh nghiệp có đóng góp và tham gia
ĐTN cho người học theo quy định của Nhà nước và các
chính sách của địa phương.
Địa phương cần thực hiện các chính sách hỗ trợ của
Nhà nước đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp;
xây dựng các chính sách hỗ trợ cho công tác ĐTN, đặc
biệt cần định hướng rõ ràng những nghề gắn với CĐN tại
địa phương; xây dựng chính sách cụ thể cho mỗi loại
hình đào tạo, mức hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời tạo
điều kiện hỗ trợ, thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia
vào công tác ĐTN cho thanh niên địa phương. Xây dựng
và tổ chức triển khai kế hoạch đẩy mạnh hợp tác giữa
giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Thực hiện chính
sách miễn giảm thuế doanh nghiệp đóng góp và tham gia
đào tạo theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày
22/6/2015; có cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp,
bao gồm các hỗ trợ trong kết nối nhà trường và doanh
nghiệp. Ưu tiên ngân sách đặt hàng cho các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp, kể cả hỗ trợ đào tạo lao động nông thôn chuyển
đổi nghề nghiệp theo đặt hàng của doanh nghiệp.
Biện pháp 5: Huy động các lực lượng tham gia vào
việc ĐTN gắn kết CĐN tại địa phương
Mục tiêu cần đạt: huy động được các lực lượng như:
các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và xã hội tham gia
vào công tác ĐTN, nhằm nâng cao chất lượng lao động.
Bản thân các cơ sở đào tạo phải đổi mới cách tiếp cận
trong việc tổ chức đào tạo gắn với doanh nghiệp, thị
trường lao động, với CĐN.
Cụ thể: xây dựng các cơ chế phối hợp trong công tác
đào tạo giữa cơ sở đào tạo và các lực lượng tham gia đào
tạo, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nơi sẽ tiếp nhận
các lực lượng lao động sau khi đào tạo; xây dựng chính

sách đối với người tham gia ĐTN cho thanh niên, đặc
biệt những nghệ nhân, những người có kinh nghiệm
trong các lĩnh vực nghề nghiệp tại địa phương.
Ngoài các quy định của Nhà nước, chính quyền
huyện Sa Pa cần xây dựng và ban hành các chính sách
nhằm thiết lập các “ràng buộc” giữa cơ sở đào tạo trên
địa bàn và doanh nghiệp, các tổ chức tham gia ĐTN,
đồng thời gắn trách nhiệm của doanh nghiệp và các tổ
chức tham gia ĐTN trong quá trình ĐTN và sử dụng
nguồn nhân lực qua ĐTN. Chính sách phải cụ thể và
đồng bộ để khuyến khích nhà trường, doanh nghiệp,
người dạy, người học... trong việc thực hiện mối quan hệ
hợp tác này.
Trên đây là một số biện pháp nhằm gắn kết giữ ĐTN
với thực tiễn phát triển KT-XH và nghề nghiệp ở địa
phương trên địa bàn huyện Sa Pa. Ngoài những biện pháp
nêu trên, cũng cần nhấn mạnh các biện pháp từ phía cơ sở
ĐTN. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, các cơ
sở đào tạo phải bám sát thực tiễn, tìm hiểu, đánh giá nhu
cầu lao động nghề của các địa phương, các cơ sở sản xuất,
kinh doanh; phải quảng bá mình; phải gắn việc đào tạo của
mình với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp,...
Mặt khác, chính quyền (xã, huyện) phải chủ động kết
nối 4 bên: người lao động - cơ sở dạy nghề - cơ sở sản
xuất và chính quyền (thậm chí ngân hàng nữa) để các bên
gặp nhau và chính quyền chịu trách nhiệm pháp, giải
quyết cho các bên.
Ngoài ra, cũng cần chú ý khai thác thành tựu công
nghệ thông tin vào công tác trao đổi thông tin, gắn kết
giữa các bên,... cũng như quản lí các hoạt động phát triển
nguồn nhân lực của địa phương trong chiến lược lâu dài.
3. Kết luận
ĐTN gắn kết với CĐN là quá trình cần thiết và quan
trọng nhất là trong việc tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng sự
phát triển KT-XH của địa phương.
Quá trình ĐTN ở huyện Sa Pa còn thiếu sự gắn kết ở
mức độ cao với CĐN địa phương. Điều đó thể hiện ở các
biểu hiện về chất lượng và hiệu quả dạy nghề với yêu cầu
nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội địa phương
còn ở mức trung bình.
CĐN đã có sự tham gia ở một số nội dung với cơ sở
ĐTN nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Sự tham gia của
CĐN chủ yếu tập trung vào việc tuyển dụng học viên,
cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ĐTN, cung
cấp GV dạy nghề ở một số lĩnh vực đào tạo.
Trong điều kiện cụ thể của huyện Sa Pa, tỉnh Lào
Cai, để nâng cao chất lượng gắn kết giữa cơ sở ĐTN và
CĐN cũng như chiến lược phát triển nguồn nhân lực
địa phương, có thể triển khai một số biện pháp cụ thể.
Hầu hết các biện pháp đề xuất được cán bộ cấp xã,
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huyện, CBQL các doanh nghiệp, CBQL và GV ở các
cơ sở ĐTN đánh giá là cần thiết và mang tính khả thi
cao. Tuy nhiên, để thực hiện được các biện pháp đó cần
phối hợp hợp lí các biện pháp và có thời gian tác động
lâu dài để từ đó phát huy được những ưu điểm của từng
phương pháp nhằm nâng cao hơn chất lượng và hiệu
quả gắn kết giữa cơ sở đào tạo và CĐN địa phương
trong phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm
trong hiện tại và các giai đoạn tiếp theo.
*Nghiên cứu này được tài trợ bởi Chương trình
Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai
đoạn 2013-2018: Khoa học và Công nghệ phục vụ phát
triển bền vững vùng Tây Bắc, trong đề tài: “Thực trạng
và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc”; Mã số:
KHCN-TB.24X/13-18.
Tài liệu tham khảo
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại hội
Đảng lần thứ XI. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
[2] Nguyễn Thị Hằng - Bùi Văn Hưng (2014). Liên kết
giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp để nâng cao
chất lượng dạy nghề. Tạp chí Khoa học dạy nghề,
số 11, tr 13-16.
[3] Nguyễn Tiến Hưng (2016). Đổi mới hợp tác giữa cơ
sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội
nhập quốc tế. Tạp chí Khoa học dạy nghề, số 34,
tháng 7/2016, tr 6-9.
[4] Phạm Xuân Khánh - Tống Hữu Lực (2016). Tác
động của mối quan hệ dạy nghề - doanh nghiệp đến
chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trong bối cảnh
hiện nay. Tạp chí Khoa học dạy nghề, số 39, tr 1-3.
[5] Huyện uỷ Sa Pa (2015). Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ huyện Sa Pa, lần thứ XXII, nhiệm kì 2015-2020.
[6] Huyện uỷ Sa Pa (2015). Thông báo số 20-TB/HU
ngày 13/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về
việc xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm của
Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kì 2015-2020.
[7] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số
29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế.
[8] Đặng Văn Thành (2009). Phương pháp đào tạo
nghề gắn với thị trường lao động ở Việt Nam. Luận
án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội.

[9] Nguyễn Thị Thu Phương - Ngô Thị Tân Hương
(2018). Thực trạng đào tạo nghề và tạo việc làm cho
người lao động ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Tạp
chí Giáo dục, số 423.
[10] Trần Thị Vành Khuyên (2017). Công tác đào tạo
nghề cho lao động nông thôn tại Đồng bằng sông
Cửu Long. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng
8, tr 104-107.

MỘT SỐ ĐỔI MỚI QUẢN LÍ ĐÀO TẠO...
(Tiếp theo trang 110)
3. Kết luận
Đổi mới công tác tổ chức quản lí ĐTSĐH là yêu cầu
cấp thiết và ở không ít cơ sở đào tạo là vấn đề bức xúc;
đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề, trong đó và
trước hết phải tập trung đổi mới xây dựng, quản lí và thực
hiện mô hình mục tiêu; chương trình, nội dung và
phương pháp đào tạo; công tác xây dựng và phát triển đội
ngũ cán bộ quản lí, giảng viên; công tác kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập của người học và giải quyết hài hoà
mối quan hệ phối kết hợp các lực lượng có liên quan.
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