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ABSTRACT
Starting from the current situation of vocational training and creating a high
quality workforce for society, specific and practical solutions are needed to
improve the education and skills for working class. This is one of the key tasks
of the process of industrialization and modernization. The paper presents the
results of vocational training for workers in Ho Chi Minh City today and
proposes some solutions to improve the quality of vocational training for this
team in the process of industrialization and modernization. Being the socioeconomic center and the largest human resource training center in the country,
Ho Chi Minh City needs to promote the quality of vocational training for the
working class to meet the increasing demands of society.

1. Mở đầu
TP. Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế công nghiệp - dịch vụ lớn nhất cả nước, nơi tập trung đông đảo lực
lượng lao động của nước ta. Là trung tâm đào tạo (ĐT) nguồn nhân lực lớn nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh phát triển
mạnh về giáo dục trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học nhằm tạo ra lợi thế quan trọng để phát huy việc nghiên
cứu và chuyển giao công nghệ, ĐT ngành nghề cho các tỉnh lân cận, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao - nhất
là nguồn nhân lực từ đội ngũ công nhân có trình độ học vấn, tay nghề, trình độ chuyên môn kĩ thuật phục vụ cho
phát triển KT-XH của Thành phố từ “bề rộng” sang “chiều sâu”. Đào tạo nghề (ĐTN) là một trong những nhiệm vụ
quan trọng của Thành phố nhằm tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị
trường lao động, đáp ứng các yêu cầu của quá trình CNH, HĐH gắn với kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.
Bài viết trình bày kết quả ĐTN cho đội ngũ công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và đề xuất một số
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ĐTN cho đội ngũ này trong quá trình CNH, HĐH đất nước.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho đội ngũ công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
2.1.1. Vị trí, vai trò của đội ngũ công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Đội ngũ công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động
chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản
xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp (Ban Chấp hành Trung ương, 2008). Đội ngũ công nhân TP.
Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố trên nhiều lĩnh vực, nhưng thể
hiện tập trung nhất là ở lĩnh vực kinh tế, có những thành tựu đáng kể đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hằng
năm, TP. Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 30% tổng thu ngân sách cả nước; sản lượng công nghiệp thành phố chiếm
khoảng 30% giá trị sản lượng toàn quốc và thu hút lượng lớn vốn FDI cho cả nước (Lưu Quốc Thắng, 2019). Vai trò
của đội ngũ công nhân Thành phố được thể hiện trên nhiều phương diện: là lực lượng sản xuất hàng đầu tại các thành
phần kinh tế, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp CNH, HĐH; là lực lượng nòng cốt của hệ thống chính trị,
của khối liên minh công - nông - trí thức và là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân; là nhóm công nhân tiêu biểu
của một đô thị công nghiệp lớn nhất cả nước…
2.1.2. Sự cần thiết phải đào tạo nghề cho đội ngũ công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Theo Khoản 2, Điều 3 Luật Giáo dục nghề nghiệp, ĐT nghề nghiệp là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến
thức, kĩ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau
khi hoàn thành khóa học hoặc để nâng cao trình độ nghề nghiệp (Quốc hội, 2014). Theo Bùi Ngọc Dương (2018),
ĐTN là quá trình truyền thụ và lĩnh hội một hệ thống tri thức nhất định trong nghề ĐT và tư duy con người, các kĩ
năng, kĩ xảo và năng lực nhận thức để hình thành nhân cách nghề nghiệp. Như vậy, có thể hiểu ĐTN là quá trình tác
động có mục đích, có tổ chức đến người học nghề để hình thành và phát triển một cách có hệ thống những kiến thức,
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kĩ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, trong đó có nhu cầu quốc gia, nhu cầu
doanh nghiệp và nhu cầu bản thân người học nghề.
Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, để phát triển nền kinh tế nước ta nói chung và TP. Hồ Chí
Minh nói riêng, nhu cầu nhân lực đối với công nhân kĩ thuật, nhân viên nghiệp vụ tăng cả về số lượng, chất lượng,
đòi hỏi công tác ĐTN cũng phải được nâng cao về nhiều mặt để đáp ứng. ĐTN cho đội ngũ công nhân Thành phố,
ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, cần nâng cao kĩ năng nghề nghiệp khác như: kĩ năng quản lí thời
gian, làm việc nhóm, chịu áp lực công việc,… giúp công nhân có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, đáp ứng được nhu
cầu tuyển dụng của các nhà doanh nghiệp cũng như nâng cao chất lượng ĐTN hiện nay.
Kết quả phân tích nhu cầu nhân lực Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.
Hồ Chí Minh (2019) cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện nay chú trọng tuyển dụng lao động đã qua ĐT (sơ cấp nghề,
trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên) chiếm 83,99% (tăng 7,82% so với năm 2018). Các ngành tập trung nhu cầu
tuyển dụng: Cơ khí; Điện lạnh - điện công nghiệp; Điện tử - công nghệ thông tin; Kế toán; Hành chính văn phòng;
Quản lí điều hành; Tài chính - ngân hàng; Kiến trúc kĩ thuật công trình xây dựng; Vận tải; Công nghệ thực phẩm.
Như vậy, nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn kĩ thuật ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu,
nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0, chất lượng lao động cần phải được chú trọng hơn
nữa, đáp ứng yêu cầu của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X phấn đấu: “Đến năm 2020, tỉ lệ lao động đang làm
việc đã qua ĐTN đạt 85% trong tổng số lao động làm việc” (Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh,
2015, tr 120).
(1) Chưa qua ĐT
(2) Đại học trở lên
(3) Cao đẳng
(4) Trung cấp
(5) Sơ cấp nghề
Nhu cầu nhân lực TP. Hồ Chí Minh 2019 theo trình độ ĐT
(Nguồn: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh)
Điều đó lí giải, lao động có trình độ tay nghề cao ở TP. Hồ Chí Minh ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong quá
trình CNH, HĐH. Xu hướng “trí thức hóa công nhân” là một thực tế; tuy nhiên, đánh giá tổng thể, trình độ học vấn
của đội ngũ công nhân tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu nhân lực của Thành phố. Rất
đông các trường ĐT bậc đại học, trên đại học nhưng chưa thực sự chú trọng ĐTN, tạo ra nghịch lí “thừa thầy thiếu
thợ”, và với công suất ĐT hiện nay nếu không có những đột phá cần thiết, TP. Hồ Chí Minh sẽ gặp không ít khó
khăn, nhất là đối với lực lượng lao động chưa qua ĐTN.
Mặt khác, nghiên cứu về hiện trạng việc làm qua ĐTN và hiệu quả của ĐTN từ việc làm của người lao động cho
thấy, người lao động có số năm đi học và kinh nghiệm tăng thì tiền lương có xu hướng tăng; tiền lương bình quân của
nhóm có chuyên môn kĩ thuật cao hơn nhóm không có chuyên môn kĩ thuật là 45,6%; tiền lương bình quân của nhóm
công nhân kĩ thuật và nhóm cao đẳng trở lên cao hơn nhóm không có trình độ chuyên môn kĩ thuật lần lượt là 29,1%
và 73,4% (Bùi Tôn Hiến, 2009). Vì vậy, nâng cao hiệu quả ĐTN là một hướng đi thiết thực giúp cải thiện chất lượng
cuộc sống của người lao động, góp phần vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
2.2. Kết quả đào tạo nghề cho đội ngũ công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
2.2.1. Một số thành tựu trong đào tạo nghề cho công nhân ở Thành phố hiện nay
TP. Hồ Chí Minh là nơi tập trung đông đảo các trường đại học, nhất là các trường trung cấp, cao đẳng nghề; các
trung tâm dạy nghề ngắn và dài hạn nhằm ĐT ra lực lượng công nhân cho Thành phố và cả nước. Theo số liệu thống
kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh (2017) , trong năm
2016, tại TP. Hồ Chí Minh có 56 trường đại học, 26 trường cao đẳng chuyên nghiệp, 19 trường cao đẳng nghề, 41
trường trung cấp và 27 trường trung cấp nghề. Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố còn có 65 trung tâm dạy nghề và
324 cơ sở dạy nghề thường xuyên ngắn hạn. Trong những năm gần đây, công tác dạy nghề ở TP. Hồ Chí Minh đã
có sự chuyển biến mạnh mẽ. Đến nay đã hình thành hệ thống dạy nghề chính quy với 3 trình độ (sơ cấp nghề, trung
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cấp nghề, cao đẳng nghề) và dạy nghề thường xuyên (không chính quy), thay thế dạy nghề ngắn hạn và dài hạn;
chuyển dần sang dạy nghề theo định hướng cầu của thị trường lao động và việc làm của người lao động.
Mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển rộng khắp, tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm ngày càng cao. Theo
số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh năm 2019, tỉ lệ sinh viên ra trường có
việc làm phù hợp với ngành nghề được ĐT ở khối trường cao đẳng chiếm 81,76%. Đặc biệt, một số trường có tỉ lệ
sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 100% như Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Lý Tự Trọng; Cao đẳng
Kinh tế - Công nghệ Thành phố. Khối trường trung cấp, học sinh sau tốt nghiệp có việc làm phù hợp chiếm 79,96%.
Một số trường có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 100% như Trung cấp nghề Bình Thạnh, Trung cấp Kinh
tế - Kỹ thuật Quận 12, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Trung cấp Kỹ thuật - Kinh tế Sài Gòn…
Cũng theo số liệu thống kê này, trong năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã ĐT và cung
cấp cho thị trường lao động hơn 247.300 công nhân có trình độ tay nghề cao, trong đó có 50.700 công nhân nữ. Lĩnh
vực y tế (ĐT chính quy trình độ cao đẳng, trung cấp) với các ngành nghề được các doanh nghiệp và cơ sở y tế công
lập của Thành phố đánh giá cao như Điều dưỡng, Dược sĩ, Y sĩ.
Thành phố đã thực hiện xã hội hóa hoạt động ĐTN, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển dạy nghề
nhằm ĐT ra đội ngũ công nhân chất lượng cao cung ứng cho xã hội. Trong giai đoạn 2013-2017, Công đoàn Thành
phố đã tổ chức, phối hợp với các trường, trung tâm Giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tổ chức các chương trình nhằm ĐT, bồi dưỡng trình độ văn hóa, tay nghề cho công nhân: có 29.678
công nhân lao động học bổ túc văn hóa; có 61.672 công nhân lao động được Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tôn
Đức Thắng, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng tổ chức ĐT, bồi dưỡng trình độ văn hóa,
tay nghề tại Trường và tại doanh nghiệp; kí kết liên tịch với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố trong
tổ chức ĐT, ĐT lại, tổ chức hội thi tay nghề, nâng bậc cho công nhân lao động… (Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam - Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, 2018, tr 13).
Ngoài ra, Đảng bộ và chính quyền Thành phố đã phối hợp với Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức
nhiều hoạt động hỗ trợ đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề như “Ôn lí thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” nhằm
nâng lương, nâng bậc. “Từ 2013-2017, các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức 4.149 hội thi Bàn tay vàng, hội thi tay
nghề, nâng bậc thợ cho 402.953 công nhân, kết quả có 346.692 công nhân được doanh nghiệp nâng bậc thợ, nâng
lương” (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, 2018, tr 9). Từ năm 2004,
“Giải thưởng Tôn Đức Thắng” đã được Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh công nhận là giải thưởng cấp Thành
phố, dành cho công nhân trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo và ĐT thợ trẻ giỏi.
Với những nỗ lực trong ĐTN của Thành phố, tỉ lệ người lao động qua ĐTN trong lực lượng lao động ngày càng
tăng, từ mức 25-30% vào các năm 1995-1996 lên đến trên 60% vào năm 2011, và trên 70% vào 2016 (Thành ủy
Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo, 2016, tr 147).
2.2.2. Một số tồn tại trong đào tạo nghề cho công nhân ở Thành phố hiện nay
Sự tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tình hình kinh tế - chính trị trong và ngoài nước, sự tiến bộ
vượt bậc của khoa học - công nghệ thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, song cũng chứa đựng nhiều
thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác ĐTN cho
đội ngũ công nhân Thành phố hiện nay cũng đang tồn tại những hạn chế nhất định:
- Chính sách phân luồng học sinh sau khi học xong THCS, THPT chưa được thực hiện đồng bộ và triệt để. cộng
với tâm lí muốn vào đại học của nhiều người dẫn đến chất lượng đầu vào của các cơ sở dạy nghề nhìn chung còn
thấp; sự bất cập về cơ cấu, trình độ lao động ảnh hưởng khá nhiều đến công tác ĐTN. Bên cạnh đó, tâm lí chung của
xã hội cho rằng công nhân có vị trí, vai trò, thu nhập thấp hơn so với những ngành nghề khác; một bộ phận người
lao động quan niệm là làm công nhân thì không cần phải học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chỉ cần xin
vào các nhà máy, xí nghiệp; phía doanh nghiệp sẽ ĐTN ngắn hạn cho họ. Thực tế này dẫn đến tình trạng nhiều trường
dạy nghề khó tuyển được người học, một số ngành nghề tuyển được số lượng người học rất ít, không đạt được chỉ
tiêu như Trường Trung cấp nghề Nguyễn Hữu Cảnh, Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh
nghiệp… Vì vậy, các cơ sở ĐTN gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức ĐT, đảm bảo chất lượng đầu ra.
- Thực trạng thiếu đội ngũ giảng viên có năng lực và kinh nghiệm nghề nghiệp còn tồn tại ở nhiều trường nghề
trên địa bàn Thành phố dẫn đến chất lượng ĐTN chưa đồng bộ; mối liên kết giữa cơ sở ĐTN, nhà tuyển dụng lao
động và người lao động chưa được thắt chặt, chưa đảm bảo ĐT theo đúng yêu cầu của thị trường lao động và nhu
cầu học nghề của người lao động.
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- Một số trường chưa chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, quy mô ĐT nhỏ, cơ cấu ngành nghề ĐT chưa theo sát với
nhu cầu nhân lực, dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu việc làm, sinh viên ra trường bị thất nghiệp, trình độ, tay
nghề của công nhân chưa đáp ứng với yêu cầu đang làm việc tại các doanh nghiệp.
- Đối với một số nghề, người học ra trường có việc làm ngay (lĩnh vực kĩ thuật công nghệ) nhưng nhiều nghề rất
khó kiếm việc làm (lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn, kĩ thuật, tay nghề cao) vì bản thân người học thiếu năng
lực thực hành, thái độ, tác phong lao động còn yếu. Nhiều doanh nghiệp thiếu cơ chế khuyến khích ĐT kĩ năng nghề
nghiệp cho công nhân.
2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho đội ngũ công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Giáo dục nghề nghiệp cần thực hiện theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, thị trường lao động và nhà tuyển dụng. ĐT
theo định hướng Chuẩn đầu ra là một tất yếu khách quan cần thực hiện trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD,
trong đó có hệ thống ĐT nghề nghiệp (Nguyễn Trọng Sơn, 2016). Trong giai đoạn 2011-2020, dạy nghề phải thực hiện
được nhiệm vụ chiến lược là: ĐT đội ngũ công nhân kĩ thuật trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh có trình độ cao, đủ về
số lượng, hợp lí về cơ cấu ngành nghề, cấp trình độ và có chất lượng cho các ngành, vùng kinh tế, đặc biệt là các ngành
kinh tế mũi nhọn, vùng kinh tế trọng điểm, phục vụ có hiệu quả cho công nghiệp hoá đất nước và hội nhập. Thực hiện
Chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020”, để nâng cao chất lượng
ĐTN cho đội ngũ công nhân ở TP. Hồ Chí Minh, cần phải thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
Thứ nhất, cần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW trong dạy nghề,
bao gồm cả mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, tổ chức, quản lí giáo dục, đảm bảo nâng cao chất lượng GDĐT, theo kịp các nước trong khu vực và thế giới, gắn chặt ĐT với thực tiễn sản xuất và đời sống; khắc phục sự mất cân
đối giữa mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, giữa ĐTN và ĐT đại học; thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục,
đảm bảo đạt được 4 mục tiêu của giáo dục thế kỉ XXI là: học để biết, để làm, để cùng chung sống và tự khẳng định…
Thứ hai, Thành phố cần đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp trong các trường THCS, THPT, giúp học sinh tự chọn
nghề phù hợp với sở trường, trình độ, nhu cầu phát triển của bản thân và yêu cầu phát triển của đất nước; phát triển
mạnh các tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; tăng cường giáo dục kĩ năng tổng hợp, kĩ năng thực
hành cho học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học; phát triển hệ thống các trường dạy nghề,
trung tâm dịch vụ việc làm cho công nhân… đúng với chủ trương, đường lối của Đảng về định hướng phát triển nghề
nghiệp: “Xây dựng và thực hiện hệ thống chính sách hướng nghiệp ở cấp học phổ thông để giúp cho thanh niên, học
sinh định hướng đúng đắn việc chọn nghề và hiểu rõ được ý nghĩa của việc gia nhập đội ngũ công nhân; tạo điều
kiện phát triển đội ngũ công nhân trẻ có trình độ cao, chuyển một bộ phận lớn nông dân thành công nhân” (Đảng
Cộng sản Việt Nam, 2009, tr 295).
Thứ ba, chính quyền Thành phố cần xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển dạy nghề một cách đồng bộ; đổi
mới hệ thống dạy nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước và quốc tế. Tăng cường công tác quản lí nhà
nước về dạy nghề, dự báo nhu cầu lao động theo ngành nghề, trình độ; thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào
lĩnh vực ĐTN; kiểm định, đánh giá chất lượng dạy nghề. Cần khuyến khích mở rộng các hình thức ĐT tại nhà máy,
xí nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh. Các công ty, xí nghiệp cần có quỹ ĐT để bồi dưỡng, nâng cao, ĐT lại công
nhân nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi công nghệ, áp dụng tiến bộ kĩ thuật mới, giải quyết hợp lí số lao động dôi dư
do quá trình sắp xếp lại sản xuất. Mở rộng các hình thức phát triển tài năng, quỹ khen thưởng cho công nhân giỏi
nghề, thi chọn thợ giỏi để khuyến khích công nhân tự phấn đấu rèn luyện trong học tập, lao động sản xuất.
Thứ tư, thực hiện tầm nhìn xa trong quản lí vĩ mô là đầu tư chiều sâu, đón trước những nhu cầu về nhân lực cho
quá trình phát triển KT-XH theo hướng CNH, HĐH gắn với đô thị hóa, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Dạy
nghề cho người lao động là một giải pháp cần phải “đi trước” một bước và coi đây là một trong những yếu tố hấp
dẫn đầu tư. Những ràng buộc đối với các nhà đầu tư nên bắt đầu từ khâu ĐTN trước khi tuyển dụng.
Thứ năm, phải đa dạng loại hình ĐT, nhiều hình thức học tập đối với hệ thống các trường dạy nghề ở TP. Hồ
Chí Minh. Quá trình ĐTN phải được tiến hành đồng bộ, chú trọng giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông
trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp; mở các lớp dạy nghề, bồi dưỡng tay nghề ngay trong các nhà máy, xí nghiệp.
Áp dụng nhiều hình thức ĐT phù hợp với từng đối tượng, bố trí thời gian học tập hợp lí như: học vào buổi tối và
ngày nghỉ, học tại chức, bổ túc, tập trung… để nhanh chóng nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kĩ thuật, chuyên
môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội… cho công nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân tham gia học tập, từng
bước “trí thức hóa công nhân”.
Nội dung học tập cho công nhân cần đa dạng, thiết thực, dễ hiểu, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước; cần chú trọng giáo dục cho công nhân, nhất là công nhân trẻ tuổi có ý thức làm chủ, ý chí quyết tâm,
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thái độ lao động có kỉ luật, có kĩ thuật, đạt năng suất và hiệu quả cao nhằm mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và
xã hội; giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; củng cố khối liên minh công - nông - trí thức.
Phải thường xuyên ĐT, ĐT lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp cho công
nhân, đặc biệt là công nhân trẻ, công nhân từ nông dân, công nhân nữ có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công
nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh quy hoạch nguồn
nhân lực, ĐT đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp hiện
đại; có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho công nhân tự học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kĩ
năng nghề nghiệp, ngoại ngữ. Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình ĐTN, gắn ĐT lí thuyết với rèn luyện kĩ
năng thực hành, đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện
phẩm chất đạo đức, tác phong công nghiệp, kỉ luật lao động. Đưa vào chương trình ĐTN nội dung học tập pháp luật
như Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Doanh nghiệp… (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2009, tr 296). Cần xây dựng
quy chế học tập, hình thức thi đua, khen thưởng, khuyến khích, động viên công nhân tích cực học tập, rèn luyện tay
nghề, như hội thi “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” định kì hàng năm phù hợp với thực tế và sự phát triển của các ngành
nghề trên địa bàn nhằm phát hiện ra những “Bàn tay vàng” cho Thành phố. Điều chỉnh, bổ sung nhiều hoạt động
trong Tháng Công nhân nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.
3. Kết luận
ĐTN là một trong những khâu quan trọng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tác động mạnh mẽ và rõ rệt đến
chất lượng đội ngũ công nhân tại các cơ sở trực tiếp sản xuất. Vì vậy, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, từng bước trí
thức hóa công nhân, đặc biệt là công nhân trẻ, nhằm đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lí để đội ngũ công nhân Thành
phố có trình độ học vấn, kĩ năng nghề nghiệp ngày càng cao, có khả năng làm chủ công nghệ mới, hiện đại nhằm nâng
cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh là một yêu cầu cấp thiết và quan trọng. ĐTN cho đội ngũ công
nhân là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, thường xuyên và lâu dài, được Đảng bộ và chính quyền Thành phố, tổ chức
Công đoàn và các ban ngành đoàn thể quan tâm. Cùng với ý chí quyết tâm học tập nâng cao tay nghề của đội ngũ công
nhân, Thành phố sẽ tạo ra được lớp công nhân có trình độ học vấn cao, chuyên môn kĩ thuật giỏi, đáp ứng nhu cầu tuyển
dụng, nhu cầu làm việc của các doanh nghiệp hiện nay, bởi đội ngũ công nhân là lực lượng cơ bản, nòng cốt nhất - lực
lượng tiên phong, quyết định sự thành công trong quá trình CNH, HĐH ở TP. Hồ Chí Minh và ở nước ta hiện nay.
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