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Abstract: Female labour force plays the same role in socio-economic development of our nation
as the male labour force. Although women account for more than half the population and the
majority of the workforce, they still suffer from many social injustices, especially ethnic minority
women. Therefore, development of female labour forces, especially women of ethnic minorities,
is always a key issue for development strategy of countries. This paper studies the development
the ethnic minority female labour forces and emphasizes the importance of female labour forces to
socio-economic development in Vietnam today.
Keywords: Female labour forces, ethnic minorities, economic growth, human resources
development.
1. Mở đầu
Xã hội ngày càng phát triển, phụ nữ ngày càng có cơ
hội nâng cao trình độ học vấn, nên họ không chỉ làm các
công việc gia đình mà còn tham gia vào các hoạt động xã
hội, giúp có thu nhập cho kinh tế gia đình (đôi khi là
nguồn thu nhập chính). Đồng thời, còn là những người
“đạo diễn” chính trong việc giúp các thành viên trong gia
đình hưởng thụ những thành quả lao động của bản thân
và gia đình một cách khoa học, hợp lí, bổ ích góp phần
tái sản xuất sức lao động và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực (NNL). Để thực hiện được tốt vai trò đó và đảm
bảo sự phát triển bền vững của xã hội, cần phải có những
hành động quyết liệt để phát triển NNL nữ các dân tộc
thiểu số (DTTS) và nâng cao vai trò của họ trong đời
sống KT-XH; đặc biệt đối với NNL nữ các DTTS ở vùng
sâu, vùng xa trên cả nước.
Vì vậy, phát triển NNL nữ, đặc biệt là nữ DTTS luôn
là vấn đề lớn đối với chiến lược phát triển của mỗi quốc
gia. Bài viết nghiên cứu về vấn đề phát triển NNL nữ các
DTTS và vai trò của họ đối với sự phát triển KT-XH ở
nước ta hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số
2.1.1. Nguồn nhân lực
Thuật ngữ “NNL” xuất hiện vào thập niên 80 của thế
kỉ XX, khi có sự thay đổi căn bản về phương thức quản
lí, sử dụng con người trong kinh tế lao động. Ở mỗi quốc
gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, phát triển NNL
trở thành vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển KTXH; bởi tất cả các nguồn lực khác không thể phát huy
hiệu quả nếu thiếu nhân tố con người. Vì vậy, con người
có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xóa
đói giảm nghèo và an sinh xã hội.

Theo Liên hợp quốc:”NNL là trình độ ngành nghề,
kiến thức và năng lực của toàn bộ cuộc sống con người,
hiện có thực tế hoặc tiềm năng để phát triển KT-XH
trong một cộng đồng” [1; tr 3]. Quan niệm này đánh giá
cao các tiềm năng của con người; đồng thời cũng là khả
năng xây dựng những cơ chế thích hợp trong quản lí, sử
dụng NNL. Theo Giáo sư - Viện sĩ Phạm Minh Hạc:
“NNL cần được hiểu là số dân và chất lượng con người,
bao gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ,
năng lực, phẩm chất và đạo đức của người lao động.
Nó là tổng thể NNL hiện có thực tế và tiềm năng được
chuẩn bị sẵn sàng để tham gia phát triển KT-XH của
một quốc gia hay một địa phương nào đó...” [2; tr 323].
Các khái niệm trên cho thấy, NNL không chỉ đơn thuần
là lực lượng lao động đã có và sẽ có, mà còn bao gồm
sức mạnh của thể chất, trí tuệ, tinh thần của các cá nhân
trong một cộng đồng, một quốc gia được đem ra hoặc
có khả năng đem ra sử dụng vào quá trình phát triển
xã hội.
NNL có nội hàm rộng, bao gồm các yếu tố cấu thành
về số lượng, tri thức, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến
thức, tính năng động của xã hội, sức sáng tạo, truyền
thống lịch sử và văn hóa... NNL không chỉ đơn thuần là
lực lượng lao động (số lượng), mà còn gồm cả sức mạnh
của thể chất, trí tuệ, tinh thần của các cá nhân trong một
cộng đồng, quốc gia được sử dụng và quá trình phát triển
KT-XH. Mặc dù với các góc độ đánh giá khác nhau, có
những khái niệm không giống nhau, nhưng tất cả đều
thống nhất rằng: NNL là nguồn cung cấp sức lao động
cho xã hội, là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động theo
quy định của pháp luật mà còn có khả năng tham gia lao
động. Do đó, chúng tôi chọn quan điểm: NNL là tổng thể
số lượng và chất lượng con người với các tiêu chí về thể
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lực, trí lực và những phẩm chất đạo đức- tinh thần tạo
nên năng lực của con người trong quá trình lao động
sáng tạo vì sự phát triển và tiến bộ xã hội.
Các định nghĩa về NNL đều đề cập đến các đặc trưng
chung như: - Số lượng NNL (có bao nhiêu người, sẽ có
thêm bao nhiêu nữa trong tương lai); - Chất lượng NNL
(trí tuệ, trình độ, sự hiểu biết, đạo đức, kĩ năng, sức khỏe,
năng lực thẩm mĩ... của người lao động); - Cơ cấu NNL
(thể hiện trên các phương diện khác nhau: trình độ đào
tạo, dân tộc, giới tính, độ tuổi...).
2.1.2. Nguồn nhân lực dân tộc thiểu số
NNL DTTS gồm toàn bộ dân cư người DTTS có khả
năng lao động, không phân biệt người đó được phân bố
vào lĩnh vực, ngành nghề gì, khu vực nào. Từ góc độ
phân công lao động chính của xã hội tại các vùng DTTS
hoặc những nơi có người DTTS sinh sống thì NNLDTTS
được hiểu theo nghĩa hẹp hơn, gồm nhóm dân cư DTTS
trong độ tuổi lao động quy định, bao gồm những người
DTTS từ 15-55 tuổi đối với nữ và từ 15-60 tuổi đối với
nam (có khả năng lao động).
Tuy nhiên, do cấu trúc tộc người của NNL nên tại các
vùng DTTS ở nước ta có cả NNL DTTS và NNL dân tộc
đa số do hình thái cư trú, hôn nhân và các mối quan hệ
xã hội đan xen tộc người quy định. Vì vậy, phát triển
NNL DTTS không thể tách rời với phát triển NNL dân
tộc đa số, vì mỗi NNL có ưu thế riêng do đặc điểm môi
trường, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, tâm lí tộc
người... chi phối. Điều đó cũng phù hợp với quan điểm
về tương trợ dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.
Thực tế, mức độ phát triển chung của các vùng DTTS
thường thấp hơn các vùng khác. Sự chậm phát triển về
kinh tế, văn hóa, xã hội do những điều kiện lịch sử để lại
đã kéo theo những sự chậm phát triển về NNL; dẫn đến
tình trạng trình độ nhận thức, trình độ văn hóa, chuyên
môn và khả năng sáng tạo của các NNL vùng DTTS
cũng thấp kém. KT-XH kém phát triển khiến con người
ít có điều kiện nâng cao cuộc sống, nhận thức và tiềm
năng sáng tạo của mình. Ngược lại, khi con người không
phát triển được sức mạnh tiềm tàng của mình, họ cũng
không thể có những đóng góp tích cực vào sự phát triển
KT-XH của cả khu vực. Nếu không phá vỡ được cái
vòng luẩn quẩn nói trên, chúng ta sẽ không thể tìm ra
những phương thức phát triển các vùng DTTS, đưa các
vùng DTTS tiến kịp với những vùng khác. Bởi vậy, trong
chiến lược phát triển NNL quốc gia, chúng ta không thể
không chú ý tới nhóm đối tượng nhân lực các DTTS.
Trong đó có NNL nữ, coi đó là một trong những mắt xích
quan trọng, khâu đột phá cần thiết trên con đường hướng
tới tương lai cho các vùng dân tộc còn kém phát triển
hiện nay.

2.1.3. Nguồn nhân lực nữ dân tộc thiểu số
NNL này bao gồm một bộ phận dân cư người DTTS
có khả năng lao động, không phân biệt người đó được
phân bố vào lãnh vực, ngành nghề gì, khu vực nào. Từ
góc độ phân công lao động chính của xã hội tại các vùng
DTTS hoặc những nơi có người DTTS sinh sống thì
NNL nữ DTTS được hiểu theo nghĩa hẹp hơn, gồm
nhóm dân cư là nữ giới người DTTS trong độ tuổi lao
động, đó là những người nữ DTTS từ 15-55 tuổi.
NNL nữ các DTTS ở nước ta xuất thân từ cộng đồng
các DTTS với dân số ít và không đồng đều, sinh sống tại
các vùng miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế khó khăn,
phát triển chậm. NNL nữ các DTTS phản ánh nhận thức,
tập quán, lối sống văn hóa phong phú, đa dạng của chính
các dân tộc nói trên cả ở mặt tích cực lẫn hạn chế. Do đời
sống còn nhiều khó khăn, tỉ lệ nghèo đói cao đã ảnh
hưởng không nhỏ đến sự phát triển nhiều mặt của phụ nữ
các DTTS. Điều kiện và ý thức tiếp cận thông tin, hiểu
biết về văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ... của phụ
nữ các DTTS còn nhiều hạn chế. Việc xây dựng gia đình
sớm, nhiều con, chưa xóa bỏ được phong tục, tập quán
lạc hậu đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của bản
thân và cộng đồng. Trình độ học vấn thấp kém đã làm
hạn chế khả năng nhận thức, sáng tạo và năng động của
họ cũng như kìm hãm sự phát triển của cộng đồng và
xã hội.
Những đặc điểm trên đã cho thấy phụ nữ các DTTS
có những điểm mạnh và điểm yếu riêng về văn hóa, lối
sống, trình độ, sức khỏe; tạo nên diện mạo của một nhóm
nhân khẩu xã hội đặc thù, rất cần sự quan tâm, nghiên
cứu đặc biệt.
2.1.4. Phát triển nguồn nhân lực nữ dân tộc thiểu số
Phát triển NNL nữ DTTS là hướng tới sự phát triển,
khai thác, sử dụng tốt nhất khả năng lao động của phụ nữ
các DTTS cả về thể lực, trí lực và tâm lực. Vì vậy, cần
tác động đến quá trình tăng quy mô và số lượng của NNL
NDTTS chủ yếu liên quan tới các lĩnh vực sau: - Tác
động của tăng giảm dân số tự nhiên của người DTTS (tỉ
suất tăng dân số tự nhiên, số người sinh ra trong năm, số
người chết trong năm, dân số trung bình); - Tác động của
tăng giảm dân số cơ học của người DTTS (di chuyển
nông thôn - thành thị, đến khu công nghiệp, khu chế xuất,
di chuyển từ vùng nông thôn này đến vùng nông thôn
khác, di dân có tổ chức, di dân tự do...).
Ngoài ra, các yếu tố tác động đến chất lượng NNL
DTTS gồm: - Tác động của hợp tác quốc tế về lao động
(di cư ra nước ngoài, xuất khẩu lao động, nhập khẩu lao
động); - Tác động của mức độ phát triển về GD-ĐT;
- Môi trường xã hội tác động đến chất lượng NNL (mức
độ an ninh xã hội, bình đẳng xã hội, an toàn giao thông,
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vệ sinh thực phẩm, tai nạn lao động, bệnh tật, môi trường
sinh thái); - Tác động của mức độ phát triển KT-XH
(trình độ phát triển của nền kinh tế, tăng trưởng đầu tư,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, văn hóa tác động đến sự phát
triển của NNL); - Tác động của dinh dưỡng và chăm sóc
sức khỏe; - Tác động của đường lối, chính sách của Đảng
và Nhà nước tới chất lượng NNL.
2.2. Vai trò của việc phát triển nguồn nhân lực nữ các
dân tộc thiểu số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở
Việt Nam hiện nay
2.2.1. Phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số
có vai trò to lớn trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Phát triển NNL nữ có vị trí và vai trò đặc biệt quan
trọng không chỉ đối với phát triển KT-XH, thực hiện mục
tiêu bình đẳng giới trong quá trình CNH, HĐH đất nước
và hội nhập quốc tế, còn là nhân tố không thể thiếu trong
công cuộc phát triển KT-XH bền vững, đảm bảo tiến bộ,
công bằng và góp phần nâng cao chất lượng NNL ở Việt
Nam hiện nay. Nếu không phát triển NNL nữ, trong đó
có NNL nữ DTTS sẽ gây lãng phí lớn và chậm tiến trình
phát triển KT-XH của đất nước, nhất là những khu vực
có vị trí trọng yếu về mặt chính trị, quân sự nhưng KTXH còn gặp nhiều khó khăn, làm chậm tiến độ phát triển
của quốc gia.
Phụ nữ Việt Nam chiếm hơn 50% dân số cả nước,
trong đó một bộ phận không nhỏ đó là nữ DTTS, phát
triển NNL nữ DTTS là yêu cầu cấp bách hiện nay. Đầu
tư cho phụ nữ DTTS cũng là đầu tư cho thế hệ tương lai,
góp phần xây dựng gia đình và xã hội theo hướng phát
triển bền vững. Đầu tư NNL nữ là đầu tư dài hạn, không
phải là giải pháp nhất thời. Trong gia đình, phụ nữ đảm
nhận vai trò chăm sóc, giáo dục con cái, tổ chức cuộc
sống, duy trì và phát triển các mối quan hệ. Ngày nay,
phụ nữ các DTTS tham gia ngày càng nhiều hơn vào các
công việc xã hội, nhưng vai trò truyền thống là người vợ,
người mẹ trong gia đình vẫn không thay đổi. Hiện nay,
phụ nữ DTTS ở Việt Nam đang dần xóa bỏ định kiến
giới, tham gia và đóng góp ngày càng tích cực hơn cho
gia đình và xã hội.
Phát triển NNL nữ các DTTS không chỉ đơn thuần
là đầu tư phát triển trí lực, tâm lực, thể lực mà còn là ghi
nhận những đóng góp của họ cho đất nước. Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã khẳng định: “Non sông Việt Nam do phụ
nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm phần
tốt đẹp, rực rỡ” [3; tr 340]. Trong Di chúc, Người cũng
đã nhấn mạnh việc phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ,
thúc đẩy bình đẳng giới. NNL nữ, trong đó có NLN nữ
DTTS chính là động lực cho sự phát triển của các quốc
gia. Khi bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử với phụ
nữ là vấn đề nổi cộm ở nhiều quốc gia, nhiều thành phần

dân tộc, đặc biệt là các nước đang phát triển, thì đây là
giải pháp đầu tư hữu hiệu không chỉ giúp giải quyết các
vấn đề khó khăn về kinh tế, việc làm mà còn tạo động
lực cho sự phát triển của toàn xã hội. Phát triển NNL nữ
và NNL nữ DTTS là trao quyền và cơ hội phát triển cho
phụ nữ và trẻ em gái, góp phần từng bước xóa bỏ đi bất
bình đẳng giới và khoảng cách giới trong gia đình và
ngoài xã hội.
Phát triển NNL nữ, trong đó có NNL nữ DTTS là
yêu cầu cấp bách, không thể thiếu được trong giai đoạn
mới; góp phần hiện thực mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát
triển, thoát khỏi đói nghèo và nâng cao vị thế của Việt
Nam trên trường quốc tế. Việt Nam vốn là một nước
nông nghiệp với phần đông lao động tham gia sản xuất
nông nghiệp là nữ, việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề
đòi hỏi phụ nữ phải bổ sung kĩ năng chuyên môn và tay
nghề chứ không chỉ dựa vào thể lực, kinh nghiệm và sự
cần cù. Vì vậy, phát triển NNL nữ, trong đó có phát
triển NNL nữ DTTS là giải pháp phù hợp với chiến lược
phát triển KT-XH, chiến lược phát triển bình đẳng giới
của Đảng, Nhà nước ta. Chiến lược quốc gia về bình
đẳng giới năm 2011-2020 cũng khẳng định sự cần thiết
phải giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao
động, việc làm; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào
các vị trí quản lí, lãnh đạo, từng bước giảm khoảng cách
giới trong lĩnh vực chính trị. Nghị quyết số 11-NQ/TW
ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ
thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đặt ra mục tiêu:
“Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình
độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp
vụ đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập kinh tế
quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống
vật chất, văn hóa, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều
hơn vào công việc của xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh
vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia
đình” [4]. Tại Đại hội XII, Đảng ta chỉ rõ: “Thực hiện
nhiệm vụ xây dựng con người đáp ứng yêu cầu của thời
kì CNH, HĐH và hội nhập quốc tế có bước chuyển biến
quan trọng: gắn nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người
với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước; gắn xây
dựng môi trường văn hóa với xây dựng con người; bước
đầu hình thành những giá trị mới về con người với các
phẩm chất về trách nhiệm xã hội, ý thức công dân, dân
chủ, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên” [5; tr
123]. Các văn bản trên thể hiện quyết tâm của cả hệ
thống chính trị trong phát triển NNL, đặc biệt là NNL
nữ, trong đó có NNL nữ DTTS. Phát huy vai trò của tổ
chức chính trị xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp
pháp của phụ nữ, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tích
cực hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, phát triển kinh tế,
đào tạo nghề; hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù, lao động
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nữ, phát triển NNL nữ và cán bộ nữ, nâng cao chất
lượng cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cấp trung ương và
địa phương.
2.2.2. Phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số
nhằm đẩy mạnh công tác và nâng cao chất lượng giáo
dục và đào tạo
Qua việc phát triển NNL nữ các DTTS, công tác GDĐT được đẩy mạnh hơn, qua đó nâng cao chất lượng
NNL DTTS các tỉnh phía Tây Bắc, đặc biệt là lực lượng
nữ DTTS; qua đây, trình độ dân trí của đồng bào DTTS
được cải thiện đáng kể để tiệm cận hơn với các vùng
khác. Để thực hiện được mục tiêu này, công tác GD-ĐT
cần được thực hiện công bằng, khách quan từ chính sách
cử tuyển của Nhà nước đối với học sinh các DTTS trong
tỉnh; thực hiện tốt chế độ chính sách trung ương, địa
phương ban hành đối với cán bộ, giảng viên theo quy
định; xây dựng các chính sách đặc thù về chế độ đãi ngộ
cho giáo viên các tỉnh miền núi và biên giới. Ngân sách
của tỉnh tiếp tục giữ vai trò quyết định trong đầu tư cho
dạy nghề, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng khó khăn,
vùng có nhiều đồng bào là DTTS ít người. Tăng tỉ lệ chi
ngân sách cho dạy nghề, ưu tiên ngân sách cho cơ sở đào
tạo nghề dân tộc nội trú, nghề đào tạo khó tuyển sinh và
nghề cho người tàn tật. Cụ thể:
- Thông qua các chính sách phát triển NNL nữ các
DTTS, các tỉnh Tây Bắc có thể quy hoạch lại mạng lưới
đào tạo nhân lực: UBND các tỉnh chỉ đạo các Sở GDĐT, sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, quy
hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng,
trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề. Tăng cường
công tác quản lí nhà nước đối với các hoạt động GD-ĐT;
trong đó chú trọng đến chất lượng GD-ĐT, đặc biệt chú
ý đến đối tượng là các cơ sở đào tạo ngoài công lập và
các hình thức liên kết đào tạo. Quy hoạch lại hệ thống
GD-ĐT nghề trên địa bàn tỉnh theo định hướng sau:
+ Mạng lưới cơ sở giáo dục: Cần đến gần, tiếp cận học
sinh, khuyến khích học sinh đến trường (nhất là ở vùng
sâu, vùng cao, vùng dân tộc hẻo lánh), có chính sách để
học sinh đến trường, tránh việc học sinh bỏ học. Nâng
cao chất lượng cơ sở đào tạo để đạt Chuẩn quốc gia về
cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học, nâng cao chất
lượng phổ cập giáo dục ở các cấp; + Mạng lưới các cơ
sở đào tạo: Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các trường
cao đẳng và đại học giai đoạn 2006-2020 đã được chính
phủ phê duyệt, những trường này sẽ được cơ cấu và sắp
xếp lại theo hướng gọn nhẹ, hiện đại, gắn với phương
hướng phát triển kinh tế và nhu cầu sử dụng nhân lực của
các cơ quan, các ngành. Đẩy mạnh hệ thống liên thông
giữa các cấp học, ngành học, liên kết đào tạo giữa các
trường nhằm giúp người học không phải di chuyển quá
xa khi học tập.

- Qua việc phát triển NNL nữ các DTTS có thể bồi
dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí,
đào tạo nhân lực: Xác định yêu cầu bồi dưỡng nhà giáo
là nhiệm vụ chiến lược. Tổ chức ổn định đội ngũ giáo
viên cốt cán cho từng cấp học, ngành học và từng địa
phương; có trình độ chuyên môn giỏi, có nhiệm vụ đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện có chất
lượng, hiệu quả các buổi tập huấn thường xuyên, theo xu
hướng đẩy mạnh và tăng cường tích cực, tự học, tự bồi
dưỡng của người học. Đối với giảng viên hệ cao đẳng,
đại học được chuẩn hóa đội ngũ, bồi dưỡng trong nước
và ngoài nước, đổi mới phương pháp dạy học, kích thích
tinh thần tự học và tự khám phá, vai trò của người thầy
đã thay đổi so với phương pháp truyền thống trước kia.
Qua đây, lực lượng đào tạo tiếp cận với tri thức và thành
tựu khoa học công nghệ hiện đại của thế giới, nâng cao
năng lực và công tác nghiên cứu khoa học phục vụ sản
xuất, đáp ứng tiêu chí đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá
giảng viên. Xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ
giảng viên và cán bộ quản lí giáo dục đại học, đảm bảo
đủ về số lượng và chất lượng đáp ứng với yêu cầu đổi
mới giáo dục đại học; chú trọng nâng cao trình độ chuyên
môn và nghiệp vụ sư phạm; qua đây, chất lượng GD-ĐT
cũng được nâng cao hơn.
- Góp phần định hướng công tác đào tạo bồi dưỡng
gắn với nhu cầu thực tiễn công việc, thực tiễn định hướng
phát triển NNL: các cấp, ngành, doanh nghiệp, cơ sở sử
dụng lao động cần phải có sự liên kết với các cơ sở đào
tạo nhân lực nhằm đưa ra chiến lược phù hợp, đầu tư có
hiệu quả. Xác định rõ các đối tượng được đào tạo, lập kế
hoạch đào tạo cụ thể gồm các loại hình, chương trình, tổ
chức và kinh phí thực hiện. Đối với NNL trong lĩnh vực
nông, lâm, ngư nghiệp, GD-ĐT góp phần đào tạo và đào
tạo lại, nâng cao tỉ lệ các kĩ sư, lao động có kĩ năng, đặc
biệt NNL nữ các DTTS được nâng cao trình độ tay nghề.
Đối với nữ DTTS, cần nắm bắt được số lượng từ khi các
em còn là học sinh trung học để có thể vận động, hướng
nghiệp cụ thể. Định hướng ngành nghề gắn với thế mạnh
của địa phương, gắn với thế mạnh ngành nghề truyền
thống vừa đảm bảo phát triển tại địa phương, vừa gắn với
nâng cao tay nghề. Tăng cường ưu tiên đào tạo nhân lực
nữ các DTTS và các vùng đặc biệt khó khăn bằng các
hình thức phù hợp (chính sách cử tuyển, lồng ghép đào
tạo cán bộ là phụ nữ DTTS trong đề án đào tạo cán bộ,
công chức cấp cơ sở, đào tạo cán bộ y tế cho tuyến xã...).
Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tuyển sinh
cần tiến hành thường xuyên, sâu rộng.
- Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng dân tộc,
ngoại ngữ tại các địa phương trong các trường trung
học. Đất nước càng hội nhập sâu, ngoại ngữ càng đóng
vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Ngoài trình độ
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chuyên môn, ngoại ngữ là điều kiện cần và đủ để người
lao động tìm được việc làm ổn định, tạo dựng sự nghiệp.
Tuy nhiên, với thực trạng hiện nay, việc học và dạy
ngoại ngữ còn nhiều vấn đề bất cập cần hệ thống
GD-ĐT phải quan tâm nhiều hơn nữa. Với chiến lược
đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, việc thay thế
học ngoại ngữ bằng học tiếng dân tộc hiện nay đang
triển khai là khá phù hợp (học ngôn ngữ cần thiết với
điều kiện môi trường KT-XH là cách nhìn nhận thẳng
vào thực tế của Đảng và Nhà nước), vừa góp phần nâng
cao trình độ của người DTTS vừa góp phần bảo tồn văn
hóa tộc người.
2.2.3. Phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Là bộ phận quan trọng trong NNL nữ, phụ nữ các
DTTTS là nguồn vốn của NNL cần được khai thác và
phát huy, cần được nhìn nhận đúng đắn từ phía gia đình
và xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, phụ nữ ngày càng
có cơ hội nâng cao trình độ học vấn, nên họ không chỉ
làm các công việc gia đình mà còn tham gia vào nhiều
hoạt động xã hội, giúp họ có thu nhập cho kinh tế gia
đình (đôi khi còn là nguồn thu nhập chính). Ngoài ra, còn
là người “đạo diễn chính” giúp các thành viên trong gia
đình hưởng thụ những thành quả lao động của bản thân
và gia đình một cách khoa học, hợp lí, bổ ích góp phần
tái sản xuất sức lao động và nâng cao chất lượng NNL.
NNL nữ các DTTS là một bộ phận quan trọng của NNL
nói chung, là nguồn lực không thể thiếu được của quá
trình phát triển. Phụ nữ có những lợi thế phát triển nhất
định so với nam giới. Trao quyền và tạo điều kiện cho
phụ nữ phát huy những lợi thế của mình, giảm dần những
khoảng cách về năng lực và quyền lực so với nam giới
chính là góp phần để tạo nên NNL chất lượng cao, đáp
ứng yêu cầu, lợi thế đất nước. Đầu tư cho phụ nữ vì vậy
luôn là việc làm cần được quan tâm và thiết thực với mỗi
quốc gia.
2.2.4. Phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số
nhằm đẩy mạnh công cuộc “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”
Phát triển bền vững là mục tiêu hướng tới của mỗi
quốc gia trên thế giới. Đây cũng là mục tiêu chiến lược,
quan trọng mà Đảng, Nhà nước ta quyết tâm đạt được.
Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020 nêu rõ: Việt
Nam coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của
sự phát triển, gắn phát triển nhanh với phát triển bền
vững, lấy phát triển nhanh làm cơ sở cho phát triển bền
vững và phát triển nhanh nhằm tạo nguồn lực cho phát
triển bền vững. Mục tiêu của phát triển bền vững là xây
dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước
mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Quá trình phát triển
đòi hỏi phải phát huy tối đa nhân tố con người, con người
vừa là chủ thể, vừa là nguồn lực chủ yếu, vừa là động lực

phát triển. Tháng 8/2014, Đảng và Nhà nước đã ban hành
Định hướng chiến lược phát triển bền vững (Chương
trình nghị sự 21), nét đặc biệt của Chương trình này là
huy động tham gia của toàn dân (trong đó phụ nữ đóng
vai trò quan trọng), các tổ chức dân sự làm trụ cột, huy
động sự tham gia của nhân dân và tổ chức các hoạt động
định hướng tới phát triển bền vững, lấy các mục tiêu thiên
niên kỉ làm định hướng. Đặc biệt, 7 trong 8mục tiêu thiên
niên kỉ có mối quan hệ đặc biệt tới phụ nữ và góp phần
nâng cao chất lượng NNL nữ, như: xóa bỏ tình trạng
nghèo đói cùng cực và thiếu đói (mục tiêu 1); phổ cập
giáo dục tiểu học (mục tiêu 2); tăng cường bình đẳng giới
và nâng cao vị thế cho phụ nữ (mục tiêu 3); giảm tỉ lệ tử
vong ở trẻ em (mục tiêu 4); tăng cường sức khỏe bà mẹ
(mục tiêu 5); ngăn chặn HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh
dịch (mục tiêu 6); đảm bảo bền vững môi trường (mục
tiêu 7).
Phát triển NNL nữ là nội dung không thể thiếu được
trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Bình đẳng giới
là mục tiêu quan trọng được Đảng và Nhà nước quan tâm
đặc biệt; được quy định trong các văn bản luật pháp,
chính sách cụ thể. Trong đó có: công tác cán bộ nữ (Nghị
quyết số 11-NQ/TW); đảm bảo quyền bình đẳng của phụ
nữ và nam giới (Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống
bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình); xóa đói
giảm nghèo bền vững cho phụ nữ (Chiến lược toàn diện
về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo); đảm bảo bình
đẳng giới trong cách tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe (Chiến lược quốc gia về bình đẳng
giới 2011-2020, Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản
Việt Nam 2011-2020). Điều 4, Luật Bình đẳng giới nêu
rõ, mục tiêu của bình đẳng giới là: xóa bỏ phân biệt đối
xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát
triển KT-XH và phát triển NNL, tiến tới bình đẳng giới
về thực chất giữa nam, nữ và thiết lập mối quan hệ hợp
tác hỗ trợ giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống
xã hội và gia đình...
3. Kết luận
Phát triển NNL, đặc biệt là NNL nữ chính là nền tảng
quyết định bình đẳng giới. Phát triển NNL nữ vừa là mục
tiêu, vừa là công cụ để đạt được bình đẳng giới. Bình
đẳng giới hôm nay tạo ra các giá trị văn hóa xã hội cũng
như các cơ hội, khả năng cho phụ nữ và nam giới ngày
mai và có tác động trực tiếp tới phát triển con người. Như
vậy, để đạt được bình đẳng giới thực chất và tiến bộ cho
phụ nữ không có cách nào khác là trao quyền và cơ hội
để phụ nữ phát huy được vai trò của họ trong gia đình và
ngoài xã hội, nhất là đối với NNL nữ các DTTS ở nước
ta hiện nay.
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sống tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông, giáo dục thường xuyên.
[7] Nguyễn Thanh Bình (2006). Giáo trình chuyên đề
giáo dục kĩ năng sống. NXB Đại học Sư phạm.
[8] Nguyễn Thị Oanh (2008). Kĩ năng sống cho tuổi vị
thành niên. NXB Trẻ.
[9] Nguyễn Thị Oanh (2008). 10 cách thức rèn kĩ năng
sống cho tuổi vị thành niên. NXB Trẻ.
[10] Nguyễn Thị Thanh Hồng (2016). Giáo dục kĩ năng
sống cho học sinh phổ thông theo quan điểm dạy
học tích hợp. Tạp chí Khoa học giáo dục, số 126,
tr 22-24.

- Lập sổ thống kê theo dõi CSVC và trang thiết bị
phục vụ cho hoạt động GDKNS.
- Xây dựng nội quy, quy chế sử dụng, bảo quản các
trang thiết bị phục vụ hoạt động.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, GV về cách sử dụng,
bảo quản các máy móc, trang thiết bị hiện đại hiện có.
3. Kết luận
Với yêu cầu đổi mới GD, nâng cao chất lượng GD
toàn diện trong nhà trường hiện nay, việc tổ chức các
HĐGDKNS cho HS là rất cần thiết. Trên cơ sở nghiên
cứu lí luận và thực trạng về HĐGDKNS cho HS cấp
THCS ở quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ những năm gần
đây, tác giả đã đề xuất một số biện pháp quản lí
HĐGDKNS cho HS các trường THCS ở quận Thốt Nốt
nói riêng và hi vọng có thể sử dụng để tham khảo cho
các trường nói chung. Mỗi biện pháp có những ưu điểm
và thế mạnh riêng, có vai trò tác động khác nhau đến
việc quản lí HĐGDKNS cho HS trong nhà trường. Song
lại có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau,
biện pháp này tạo cơ sở và tiền đề cho biện pháp kia. Vì
vậy, các biện pháp cần phải được thực hiện một cách
đồng bộ để nâng cao chất lượng HĐGDKNS cho HS nói
riêng và nâng cao chất lượng GD toàn diện cho HS các
nhà trường nói chung.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ...
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