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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

    Nguồn nhân lực có vai trò ñặc biệt quan trọng ñể phát triển kinh tế - 

xã hội. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực là hết sức cần thiết. Để phát 

triển nguồn nhân lực ñòi hỏi phải phát triển các loại nhân lực, trong 

ñó, nhân lực có kỹ thuật, tay nghề trực tiếp sản xuất phục vụ công 

nghiệp hóa – hiện ñại hóa là hết sức quan trọng. Đào tạo nghề có vai 

trò quan trọng trong trong việc tạo ra ñội ngũ nhân lực có kỹ thuật, kỹ 

năng trực tiếp sản xuất tạo ra của cải vật chất cho xã hội. 

    Nhận thức ñược vấn ñề trên, thời gian qua các cơ sở ñào tạo nghề, 

các cấp, các ngành và người dân Bình Định ñã có sự quan tâm ñến ñào 

tạo nghề và coi ñào tạo nghề là một trong những giải pháp ñột phá của 

chiến lược phát triển KT – XH. Tuy nhiên, công tác ñào tạo nghề của 

tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc tìm kiếm biện pháp ñể phát 

triển ñào tạo nghề của tỉnh là rất cần thiết và ñó cũng là lý do tôi chọn 

ñề tài “ Phát triển cơ sở ñào tạo nghề tại tỉnh Bình Định”  làm luận văn 

thạc sĩ cho mình. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU 

  - Hệ thống hóa một số vấn ñề lý luận liên quan ñến phát triển cơ sở 

ñào tạo nghề. 

  - Phân tích thực trạng việc phát triển cơ sở ñào tạo nghề tại tỉnh Bình 

Định trong thời gian qua.   

  - Đề xuất một số giải pháp ñể phát triển cơ sở ñào tạo nghề tại tỉnh 

Bình Định. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

* Đối tượng nghiên cứu 
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      Là những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến phát triển cơ sở 

ñào tạo nghề. 

* Phạm vi nghiên cứu 

   - Nội dung ñề tài: chỉ tập trung nghiên cứu các vấn ñề liên quan ñến 

phát triển cơ sở ñào tạo nghề. 

   - Không gian: ñề tài nghiên cứu các nội dung trên tại tỉnh Bình Định 

   - Thời gian: các giải pháp ñược ñề xuất trong luận văn có ý nghĩa từ 

nay cho ñến những năm trước mắt. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

    Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu trên, ñề tài sử dụng các 

phương pháp sau ñây: 

   - Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử 

   - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn 

tắc 

   - Phương pháp phân tích so sánh, ñiều tra, khảo sát, dự báo, phương 

pháp chuyên gia và các phương pháp khác v.v... 

5. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI  

   Ngoài phân mở ñầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo ñề tài ñược 

chia làm các chương như sau: 

   Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về phát triển cơ sở ñào tạo nghề  

   Chương 2: Thực trạng phát triển cơ sở ñào tạo nghề tại tỉnh Bình 

Định  

   Chương 3: Một số giải pháp ñể phát triển cơ sở ñào tạo nghề tại tỉnh 

Bình Định trong thời gian tới. 
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Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRI ỂN 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ 

1.1. PHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ  

1.1.1. Một số khái niệm liên quan ñến phát tri ển cơ sở ñào tạo 

nghề 

   a. Nghề  

   Là tổng hợp trình ñộ hiểu biết, kỹ năng trong lao ñộng mà người lao 

ñộng cần phải tiếp thu ñược trong quá trình ñào tạo chuyên môn và 

tích lũy kinh nghiệm thực tiễn ñể ñáp ứng các yêu cầu của một dạng 

cụ thể hoàn chỉnh của hoạt ñộng lao ñộng. … 

   b. Đào tạo nghề 

   Là hoạt ñộng dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái ñộ 

nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề ñể có thể tìm ñược việc làm 

hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học. 

   c. Cơ sở ñào tạo nghề 

   Cơ sở ñào tạo nghề là một ñơn vị cơ sở (có thể là công lập, bán công 

hoặc ngoài công cập) hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, có 

nhiệm vụ ñào tạo nghề cho người lao ñộng theo chỉ tiêu của Nhà nước 

hoặc theo nhu cầu của người học. 

   d. Phát triển cơ sở ñào tạo nghề 

   Phát triển cơ sở ñào tạo nghề là sắp xếp, ñịnh hướng phát triển các 

cơ sở dạy nghề hiện có, bổ sung các cơ sở mới của một ñịa phương 

hoặc một ngành theo những mục tiêu ñã ñược xác ñịnh. 

1.1.2. Ý nghĩa của phát triển cơ sở ñào tạo nghề  

   - Phát triển cơ sở ñào tạo nghề góp phân nâng cao chất lượng lao 

ñộng, làm tăng hiệu suất sử dụng vốn ñầu tư … 
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    - Phát triển cơ sở ñào tạo nghề nhằm nâng cao năng suất lao ñộng và 

chất lượng cuộc sống của từng cá nhân, từ ñó nâng cao năng suất lao 

ñộng xã hội ...   

  -  Phát triển cơ sở ñào tạo nghề ñể gia tăng số, chất lượng lao ñộng 

tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế… 

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ  

1.2.1. Phát triển số lượng cơ sở ñào tạo nghề  

    Phát triển số lượng cơ sở ñào tạo nghề là sự tăng lên về số lượng cơ 

sở ñào tạo nghề trong một khoảng thời gian nhất ñịnh. Để phát triển số 

lượng cơ sở ñào tạo nghề ñòi hỏi cần: xác ñịnh quy mô nền kinh tế; 

nhu cầu xã hội về học nghề; phải chuẩn bị cơ sở vật chất cho những cơ 

sở dự kiến thành lập mới; phải chuẩn bị ñội ngũ giáo viên dạy nghề; 

phải có chính sách ñối với cán bộ giảng dạy  và học viên ... 

1.2.2. Phát triển ngành, nghề ñào tạo 

   Phát triển ngành, nghề ñào tạo là sự gia tăng các ngành, nghề theo 

thời gian; là việc ñưa thêm các nghề mới mở vào các cơ sở ñào tạo. Để 

phát triển ngành, nghề ñào tạo cần xuất phát từ nhu cầu xã hội; dựa 

vào nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội và xu hướng phát triển các 

ngành nghề mũi nhọn của mỗi ñịa phương và xu thế hội nhập kinh tế 

quốc tế ngày nay ... 

1.2.3. Phân bố các cơ sở ñào tạo nghề  

   Phân bố các cơ sở ñào tạo nghề là việc bố trí, sắp xếp các cơ sở ñào 

tạo nghề theo ñịa bàn vùng, miền, ñịa phương, khu, cụm kinh tế v.v... 

sao cho hợp lý, bảo ñảm cung, cầu và tính hiệu quả của ñào tạo nghề. 

   Việc phân bố các cơ sở ñào tạo nghề cần phải ñạt ñược mục tiêu, ñó 

là: bảo ñảm cân ñối cung cầu lao ñộng qua ñào tạo giữa các ngành, 

vùng, miền, ñịa phương; bảo ñảm tính hiệu quả khi vận hành các cơ sở 

ñào tạo nghề; bảo ñảm tính công bằng xã hội cho các vùng, miền, ñịa 
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phương và mọi người dân ñược quyền và có ñiều kiện thuận lợi tham 

gia học nghề. Muốn vậy, việc phân bố các cơ sở ñào tạo nghề cần dựa 

trên các căn cứ sau: số lượng và mật ñộ dân cư, khoảng các ñịa lý giữa 

các vùng, miền; tình hình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của mỗi 

ñịa phương ... 

 1.2.4. Đa dạng hóa phương thức ñào tạo nghề 

   Phương thức ñào tạo là các phương pháp, các cách thức ñào tạo 

nghề, như ñào tạo nghề chính quy tại các trường dạy nghề của Nhà 

nước, các trường dạy nghề bán công, tư thục, các trường, lớp dạy nghề 

của doanh nghiệp, của các dự án trong nước và ngoài nước hay kèm 

cặp nghề tại nơi sản xuất, ñào tạo tại chức, ñào tạo từ xa v.v... Để ña 

dạng hóa phương thức ñào tạo nghề cần phải thực hiện xã hội hóa ñào 

tạo nghề; tạo ñiều kiện và khuyến khích các ñịa phương, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ñào tạo nghề dưới nhiều cách thức, 

phương pháp khác nhau nhằm phát huy hơn những ưu ñiểm của hình 

thức này, hạn chế bớt những nhược ñiểm của hình thức khác.  

1.2.5. Liên kết và liên thông trong ñào tạo nghề  

 a. Liên kết giữa cơ sở ñào tạo và doanh nghiệp 

   Là mối quan hệ tương tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, hợp 

thành một hệ thống ñào tạo nghề thống nhất và phù hợp, trong ñó chức 

năng của hệ thống ñược tích hợp từ hai bộ phận tạo thành là nhà 

trường và doanh nghiệp. Để sự liên kết giữa nhà trường và doanh 

nghiệp cần phải kết hợp nhiều mặt như: liên kết về tổ chức ñào tạo; về 

tài chính và cơ sở vật chất; nhân sự; về thiết kế và xây dựng chương 

trình ñào tạo và liên kết về thông tin v.v... 

b. Liên thông trong ñào tạo nghề 

   Liên thông ñào tạo là sự thống nhất, công nhận lẫn nhau của các cơ 

sở ñào tạo về chuẩn kiến thức, chương trình của của một hệ thống ñào 
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tạo. Liên trông trong ñào tạo bao gồm: liên thông ngang trong cùng hệ 

thống; liên thông dọc trong cùng hệ thống; liên thông dọc khác hệ 

thống v.v... Để liên thông trong ñào tạo nghề cần phát triển hệ thống 

cơ sở ñào tạo nghề với ña cấp, ña ngành học và hệ thống chương trình 

ñào tạo nghề thống nhất, quan hệ chặt chẽ giữa các cấp, bậc ñào tạo; 

ngành, nghề ñào tạo.  

1.2.6. Phát triển quy mô ñào tạo của các cơ sở  

   Phát triển quy mô ñào tạo là là sự gia tăng khả năng ñào tạo ñược 

tính theo số lượng người ñược ñào tạo trong khoảng thời gian nhất 

ñịnh. Quy mô ñào tạo ñược ñánh giá qua các tiêu chí: quy mô tuyển 

sinh hàng năm; quy mô học viên ñang theo học; quy mô học viên tốt 

nghiệp hàng năm; quy mô ñội ngũ cán bộ, giáo viên dạy nghề; quy mô 

trường, lớp (bao gồm số phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

hành, thư viện, các trang thiết bị, cơ sở vật  chất khác cho ñào tạo nghề 

v.v...). Để phát triển quy mô của các cơ sở ñào tạo nghề cần quan tâm 

phát triển quy mô ñội ngũ giáo viên dạy nghề; quy mô trường, lớp,  

ñầu tư, trang bị cơ sở vật chất như phòng học, xưởng thực hành, thiết 

bị, máy móc v.v...  

1.2.7. Kết quả ñào tạo nghề tại các cơ sở 

   Kết quả ñào tạo nghề tại các cơ sở ñược phản ánh qua các chỉ tiêu 

như là: quy mô kết quả và chất lượng ñào tạo của các cơ sở. Quy mô 

kết quả biểu hiện qua số lượng học viên tốt nghiệp ra trường; Chất 

lượng ñào tạo ñược phản ánh qua những chỉ tiêu như là: cấp ñộ ñào tạo 

của từng cơ sở và kết quả ñào tạo; tỷ lệ học viên ñược xã hội thừa 

nhận (thông qua việc làm và thu nhập); tỷ lệ học viên tra trường trên 

số lượng tuyển sinh hàng năm và kết quả xếp loại tốt nghiệp của học 

viên ra trường; số học viên ñã ñạt giải tại các hội thi tay nghề các cấp 

v.v... 
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   Để nâng cao kết quả ñào tạo, các cơ sở cần quan tâm phát triển, hoàn 

thiện các yếu tố, bao gồm:  

     a. Các nguồn lực và các chính sách tạo ñộng lực của cơ sở ñào tạo 

nghề 

    b. Số lượng và chất lượng học viên của các cơ sở ñào tạo 

1.2.8. Hội nhập quốc tế về ñào tạo nghề 

   Hội nhập quốc tế về ñào tạo nghề là sự chủ ñộng tham gia vào nền 

kinh tế thế giới trong lĩnh vực ñào tạo nghề. Để ñẩy mạnh hội nhập 

quốc tế về ñào tạo nghề, cần tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, các 

ñịa phương với nước ngoài ñể ta tranh thủ năng lực ñào tạo của các 

nước tiên tiến; tăng cường ký kết các hiệp ñịnh, chính phủ xây dựng 

mối liên kết giữa các trường của ta với nước bạn và tăng cường các 

hoạt ñộng quốc tế và khu vực trong ñào tạo nghề như, tham gia các hội 

thi, hội thảo, hợp tác trao ñổi chương trình, ñào tạo giáo viên v.v...  

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ 

ĐÀO TẠO NGHỀ 

1.3.1. Những nhân tố ảnh hưởng ñến phát tri ển số lượng sơ sở ñào 

tạo nghề 

   a. Cung - Cầu lao ñộng 

   b. Các chính sách và ñầu tư của Nhà nước cho ñào tạo nghề 

   c. Nhận thức của xã hội về dạy nghề và học nghề 

1.3.2. Những nhân tố ảnh hưởng ñến kết quả ñào tạo nghề 

   a. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và ñối tượng học nghề 

   b.Cơ sở vất chất và tài chính phục vụ ñào tạo nghề 

   c. Chương trình, giáo trình ñạo tạo nghề 

   d. Nội dung, phương pháp và nguồn học liệu cho ñào tạo nghề 

1.4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ  

TẠI T ỈNH BÌNH ĐỊNH  

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH 

ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

NGHỀ  

2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên 

   Bình Định có vị trí ñịa lý thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển kinh 

tế - xã hội .... phát triển các ngành kinh tế sẽ thu hút một lượng lớn lao 

ñộng qua ñào tạo nghề, ñây là ñiều kiện ñể Bình Định phát triển cơ sở 

ñào tạo nghề, ñào tạo nguồn nhân lực cho quá trình phát triển KT – 

XH. 

2.1.2. Đặc ñiểm xã hội 

   Nguồn lao ñộng của tỉnh khá dồi dào, tỷ lệ người trong ñộ tuổi lao 

ñộng và số lao ñộng ñang làm việc trong nền kinh tế tương ñối lớn là 

ñiều kiện thuận lợi về nguồn người học nghề cho phát triển cơ sở ñào 

tạo nghề của tỉnh. ... tuy nhiên, dân cư phân bố không ñồng ñều gây 

khó khăn cho việc phát triển cơ sở ñào tạo nghề tại những ñịa phương 

dân cư thưa thớt ...   

2.1.3. Đặc ñiểm kinh tế 

   a. Tăng trưởng kinh tế 

Kinh tế - Xã hội của tỉnh Bình Định phát triển khá ổn ñịnh; 

chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng có lợi cho phát triển ñào 

tạo nghề,  ñặc biệt là ñào tạo lao ñộng có tri thức, kỹ năng, tay nghề 

cao. 

   b.  Đầu tư phát triển 

   Vốn ñầu tư phát triển của tỉnh liên tục tăng qua các năm tạo ñiều 

kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, tốc 
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ñộ phát triển kinh tế còn chậm, tỷ lệ và lượng vốn ñầu tư cho ñào tạo 

nghề so với tổng vốn ñầu tư của nền kinh tế tỉnh là còn rất thấp nên 

nguồn vốn cho phát triển cơ sở ñào tạo nghề còn gặp nhiều khó khăn 

v.v…  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI 

TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng về phát tri ển số lượng cơ sở ñào tạo nghề  

   Tốc ñộ phát triển số lượng các cơ sở ñào tạo nghề tương ñối nhanh. 

Tuy nhiên, số cơ sở ñào tạo nghề có quy mô lớn là rất thấp, chủ yếu là 

tăng thêm các cơ sở dạy nghề có quy mô nhỏ, cơ sở của tư nhân.  

Bảng 2.1. Số cơ sở ñào tạo nghề trên ñịa bàn tỉnh Bình Định  

                      Đơn vị tính: cơ sở ñào tạo 
Loại cơ sở 
ñào tạo 
nghề 

Năm 
2001 

Năm 
2002 

Năm 
2003 

Năm 
2004 

Năm 
2005 

Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Trường 
CĐN 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Trường 
TCN 

4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 

Trung tâm 
Dạy nghề 

3 3 4 4 4 4 7 7 8 9 

Trung tâm 
GDTX-HN 

6 6 6 8 8 8 8 8 8 9 

Cơ sở có 
dạy nghề 
khác 

2 2 3 3 3 3 5 5 7 10 

Tổng số cơ 
sở ñào tạo 
nghề 

15 15 17 20 20 20 25 25 28 34 

(Nguồn: Sở Lao ñộng – Thương binh va Xã hội – tỉnh Bình Định) 

   Qua số liệu ở bảng 2.1. cho thấy, vào năm 2001 có 15 cơ sở ñào tạo 

nghề, trong ñó có 4 trường trung cấp nghề, ñến năm  2010 tăng lên 34 

cơ sở, trong ñó chỉ có 4 trường trung cấp nghề và 2 trường cao ñẳng 

nghề. Trong cả giai ñoạn 10 năm, chỉ phát triển thêm ñược 1 trường 

trung cấp nghề (Trường TCN Hoài Nhơn vào năm 2010) và thành lập 

ñược 2 trường cao ñẳng nghề (trên cơ sở nâng cấp 2 trường công nhân 

kỹ thuật). Như vậy, việc phát triển số lượng cơ sở ñào tạo trong thời 
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gian qua là chưa ñáp ứng nhu cầu ñào tạo nhân lực trình ñộ cao tại ñịa 

phương.   

2.2.2. Thực trạng phát triển ngành, nghề tại các cơ sở ñào tạo nghề  

   Số ngành, nghề ñào tạo của tỉnh phát triển rất chậm so với nhu cầu 

phát triển kinh tế của tỉnh. Cơ cấu ngành nghề ñào tạo tại các cơ sở 

hiện nay còn mất cân ñối giữa các ngành và chưa phù hợp với tình 

hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng giữa các ngành nghề.  

Bảng 2.2. Số ngành nghề các cơ sở  ñào tạo giai ñoạn 2006 - 2010 
Số nghề ñào tạo (nghề)  

TT 
 

Nhóm ngành, nghề Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

1 Kinh doanh, Quản lý và 
Dịch vụ 

11 13 14 14 17 

2 Công nghệ thông tin 05 05 05 06 06 
3 Kỹ thuật 13 13 14 13 14 
4 Sản xuất và chế biến 16 17 17 19 19 
5 Xây dựng 05 05 05 05 05 
6 Nông–Lâm –Ngư nghiệp 09 11 12 13 13 
7 Vận tải 01 01 01 01 01 
 Tổng số 60 65 68 71 75 

   (Nguốn: Thống kê của Sở Lao ñộng – Thương binh và XH  - Tỉnh Bình Định) 

   Số liệu trong bảng 2.2. cho thấy, từ năm 2006 ñến năm 2010 tăng 

ñược 15 nghề, bình quân mỗi năm tăng 3 nghề mới. Số nghề mới chủ 

yếu tăng ở các nhóm ngành Kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ, Nông – 

Lâm – Ngư nghiệp và nhóm ngành Sản xuất và chế biến. Các nhóm 

ngành Kỹ thuật và Công nghệ số nghề ñào tạo mới tăng  2 nghề, ñiều 

này cho thấy việc phát triển các ngành, nghề ñào tạo thời gian qua của 

tỉnh chưa ñáp ứng yêu cầu xã hội và xu thế phát triển.   

2.2.3. Thực trạng phân bố các cơ sở ñào tạo nghề trên ñịa bàn tỉnh  

    Phân bố các cơ sở ñào tạo nghề hiện nay theo dân số và diện tích là 

chưa hợp lý, chưa ñáp ứng yêu cầu cho phát triển KT-XH của tỉnh, 

ñiều này ñược thể hiện trong bảng 2.3. 
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Bảng 2.3. Số cơ sở ñào tạo nghề phân theo huyện, thành phố trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Định năm 2010 

 

Đơn vị hành 
chính 

Diện 
tích (Km2) 

Dân số 
(người) 

Mật ñộ dân số 
(Người/ Km 2) 

Số cơ sở ñào 
tạo nghề (cơ sở) 

 Thành phố 
Quy Nhơn 

286 281.500 982 22 

 An Lão 692 24.600 35 0 
 Hoài Nhơn 414 207.200 499 2 
 Hoài Ân 745 84.400 113 1 
 Phù Mỹ 550 170.000 309 2 
 Vĩnh Thạnh 722 28.400 39 1 
 Tây Sơn 690 132.600 179 2 
 Phù Cát 680 188.700 277 1 
 An Nhơn 243 179.200 735 2 
 Tuy Phước 217 180.600 830 1 
 Vân Canh 800 24.900 31 0 
 Tổng  6039 1.502.100 247 34 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2010 – Tỉnh Bình Định và Sở LĐ–TB & XH) 

    Bảng 2.3. cho thấy, Bình Định hiện có 34 cơ sở ñào tạo nghề, chủ 

yếu tập trong trên ñịa bàn thành phố Quy Nhơn (chiếm khoảng 50% 

trên tổng số), số còn lại nằm ở các huyện còn lại của tỉnh. Sự phân bố 

cơ sở ñào tạo nghề của tỉnh là rất không ñồng ñều. Hơn nữa hiện nay 

vẫn còn ñịa bàn  ”trắng cơ sở ñào tạo nghề”, ñó là hai huyện An Lão 

và Vân canh, ñiều này là chưa phù hợp với chủ trương của Đảng và 

Nhà nước là không ñể tình trạng ”trắng cơ sở ñào tạo nghề” tại các ñịa 

phương.  

2.2.4. Các phương thức ñào tạo nghề tại các cơ sở hiện nay 

   Các phương thức ñào tạo hiện nay  của tỉnh là khá ña dạng. Tuy 

nhiên, mức ñộ thực hiện chưa ñáp ứng yêu cầu thực tế trong ñào tạo 

nghề hiện nay. Điều này ñược thể hiện trong bảng 2.4.  

   Tỷ lệ người lao ñộng ñược ñào tại các cơ sở ñào tạo tập trung, chính 

quy và dạy nghề tại doanh nghiệp chiếm trên 80%, dạy nghề theo các 

phương thức khác như: truyền nghề, ñặt hàng dạy nghề, dạy nghề cho 
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bộ ñội, phạm nhân, người dân tộc v.v… chỉ chiếm dưới 20%. Đào tạo 

nghề theo phương thức trường - ngành chưa phát triển. 

Bảng 2.4. Các phương thức ñào tạo nghề của tỉnh hiện nay 
Mức ñộ thực hiện (%)  

TT 
 

Phương thức ñào tạo nghề (Tính trên tổng số lao ñộng ñược ñao tạo nghề) 
1 Dạy nghề chính quy 51,20 
2 Dạy nghề tại doanh nghiệp 34,50 
3 Dạy nghề cho nông dân 12,30 
4 Dạy nghề cho người dân tộc  1,15 
5 Dạy nghề cho bộ ñội xuất ngũ  0,70 
6 Dạy nghề cho người tàn tật  0,05 
7 Dạy nghề cho phạm nhân  0,02 
8 Đặt hàng dạy nghề  0,05 

   (Nguốn: Thống kê của Sở Lao ñộng – Thương binh và XH  - Tỉnh Bình Định) 

1.2.5. Thực trạng việc liên kết ñào tạo và liên thông ñào tạo nghề   

   Hệ thống ñào tạo nghề của tỉnh Bình Định còn có nhiều hạn chế. 

Điều kiện – nguồn lực ñảm bảo và nâng cao chất lượng, hiệu quả ñào 

tạo nghề còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển của thực tiễn. 

Việc liên kết, hợp tác ñào tạo giữa trường và doanh nghiệp nhằm tăng 

cường các nguồn lực, nâng cao chất lượng ñào tạo nghề còn yếu.  

2.2.6. Quy mô ñào tạo nghề tại các cơ sở trên ñịa bàn tỉnh     

    Quy mô ñào tạo tại các cơ sở gia tăng thấp và chưa ñáp ứng yêu cầu 

phát triển KT-XH của tỉnh, ñặc biệc là số lao ñộng ñược ñào tạo trình 

ñộ lành nghề (CĐN và TCN).  

Bảng 2.5. Quy mô ñào tạo nghề của các cơ sở giai ñoạn 2006 – 2010 

                                                                      Đơn vị tính: người 
Quy mô ñào tạo   

TT 
 

Tên cơ sở ñào 
tạo 

 
Tổng số Năm 

2006 
Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

1 Cao ñẳng nghề 7.906 0 1.148 1.875 2.346 2.537 
2 Trung cấp nghề 26.211 5.286 4.457 4.713 5.468 6.287 
3 Sơ cấp nghề  508.386 89.200 93.742 98.255 109.452 117.737 
4 dạy nghề ngắn 

hạn khác 
26.346 4.432 

4.673 5.312 5.896 6.033 
 Tổng số 568.849 98.918 104.020 110.155 123.162 132.594 

(Nguồn: Sở Lao ñộng – Thương binh va Xã hội – tỉnh Bình Định) 
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    Số liệu ở bảng 2.5. cho thấy, năm 2006 quy mô là 98.918 người ñến 

năm 2010 tăng lên 132.594 người, tăng 33.676 người, tương ñương 

tăng 34%. Tuy nhiên sự tăng lên về quy mô ñào tạo này chỉ tập trung 

vào các hệ ñào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn (chiếm 89,49% 

trên tổng số tăng quy mô), quy mô ñào tạo hệ Cao ñẳng và trung cấp 

nghề tăng rất thấp (chỉ chiếm 10,51%  trên tổng số tăng quy mô).   

2.2.7. Kết quả ñào tạo tại các cơ sở 

    Tỷ lệ học sinh học nghề tốt nghiệp ra trường chưa cao, xếp loại tốt 

nghiệp còn thấp, chất lượng ñào tạo chưa ñáp ứng yêu cầu của xã hội.  

Bảng 2.6. Tình hình học viên tốt nghiệp của các cơ sở ñào tạo 

trên ñịa bàn tỉnh 
Năm 2009 Năm 2010 

Tỷ lệ ñậu TN (%) Tỷ lệ ñậu TN (%) 

Xếp loại (%) X ếp loại (%) 

TT 

Số học viên tốt 
nghiệp 

theo trình ñộ 

Số 
lượng 
dự thi 

(người)  Giỏi Khá TB 

Số 
lượng 
dự thi 

(người)  Giỏi Khá TB 

1 
Sơ cấp nghề, và 
dạy nghề NH khác  15204 98,0 6,7 22,4 70,9 21501 98,6 7,4 20,8 71,8 

2 Trung cấp nghề 2672 82,3 4,3 16,7 79,0 2704 83,2 4,5 15,6 79,9 

3 Cao ñẳng nghề 1176 85,0 3,8 11,4 84,8 1499 86,7 4,1 14,2 81,7 

Tổng số  19052 95,0 6,3 21,1 72,6 25704 96,3 6,9 20 75,4 

(Nguồn: Thống kê của Sở Lao ñộng – Thương binh và XH  - Tỉnh Bình Định) 

    Tỷ lệ tốt nghiệp của học viên tốt nghiệp hệ dài hạn (cao ñẳng nghề 

và trung cấp nghề) chỉ ñạt trên ngưỡng 80%, như vậy là số không ñủ 

ñiểu kiện tốt nghiệp còn ở mức cao, gần 20%. Trong số học viên ñủ 

ñiều kiện tốt nghiệp thì tỷ lệ xếp loại giỏi ñạt khoảng 6%;  xếp loại khá 

ñạt khoảng 20%; còn lại là trung bình. Trong số học viên tốt nghiệp 

xếp loại khá, giỏi thì chiếm tới gần 85% là của trình ñộ sơ cấp nghề và 

dạy nghề ngắn hạn khác (xem hình 2.1.). 
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Hình 2.1. Biểu ñồ tỷ lệ xếp loại học viên tốt nghiệp năm 2009 và 2010 

    Kết quả ñào tạo còn ñược thể hiện qua việc làm và thu nhập của học 

viên sau tốt nghiệp, tỷ lệ này còn thấp so với một số tỉnh trên ñịa bàn 

cả nước và mức tăng hàng năm còn chậm, chưa ñáp ứng yêu cầu xã 

hội.  

Bảng 2.7. Việc làm và thu nhập của học sinh tốt nghiệp tại các 

trường trung cấp và cao ñẳng nghề  tại Bình Định 
                                 Năm 

    Chỉ tiêu 
2006 2007 2008 2009 2010 

Tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm 
trong vòng 12 tháng 
(%) 

77 78 79,2 81,5 82 

Mức lương bình 
quân năm của nữ 
sinh viên tốt nghiệp 
(triệu ñồng) 

8,651 10,659 12,825 15,165 16,432 

Mức lương bình 
quân năm của nam 
sinh viên tốt nghiệp 
(triệu ñồng) 

12,246 12,813 14,615 17,242 19,451 

(Nguồn: Điều tra dấu vết HSSV năm 2010 tại Bình Định) 
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    Bảng 2.7. cho thấy  tỷ lệ 22,1% người ñược ñào tạo làm không ñúng 

chuyên môn vẫn còn là một con số ñáng kể, làm lãng phí nguồn lực 

trong ñào tạo nghề. 

    Có rất ít doanh nghiệp cho rằng các học sinh tốt nghiệp các trường 

nghề có khả năng ñáp ứng tốt yêu cầu công việc. Điều này chứng tỏ 

chất lượng ñào tạo nghề còn thấp, chưa ñáp ứng tốt yêu cầu của thực 

tiễn sản xuất.  

2.2.8. Mức ñộ hội nhập khu vực và quốc tế về ñào tạo nghề tại 

Bình  Định 

   Thời gian qua ñào tạo nghề của tỉnh ñã có những bước hội nhập với 

khu vực và quốc tế nhất ñịnh. Tuy nhiên mức ñộ và kết quả hội nhập 

về ñào tạo nghề còn rất thấp, chưa có học sinh giỏi tay nghề khu vực 

và quốc tế. Đào tạo học viên chưa ñáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao ñộng 

chất lượng cao  v.v…  

   Tóm lại, qua phân tích thực trạng phát triển cơ sở ñào tạo nghề hiện 

nay tại tỉnh Bình Định cho thấy: những năm gần ñây hệ thống cơ sở 

dạy nghề của tỉnh ñã có những bước phát triển, ñổi mới, hoàn thiện 

dần và ñã ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh, nhưng vẫn còn nhiều yếu 

kém, bất cập như: số lượng cơ sở dạy nghề còn ít; phân bố chưa hợp 

lý; quy mô ñào tạo còn thấp so với nhu cầu; cơ cấu trình ñộ, cơ cấu 

ngành nghề chưa hợp lý; chất lượng ñào tạo còn thấp v.v... chưa ñáp 

ứng ñược yêu cầu về lao ñộng có trình ñộ kỹ thuật cao của thị trường 

trong và ngoài tỉnh trong tiến trình CNH - HĐH và hội nhập KTQT.  

2.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG TRÊN  

2.3.1. Chưa có chiến lược phát triển cơ sở ñào tạo nghề trong chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chưa  giải quyết 

tốt vấn ñề ñầu ra cho ñào tạo nghề   

2.3.2. Nhận thức của xã hội về học nghề 
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2.3.3. Cơ chế, chính sách cho ñào tạo nghề còn nhiều bất cập 

2.3.4. Các ñiều kiện bảo ñảm chất lượng dạy nghề còn hạn chế   

   - Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ñào tạo nghề còn thiếu về số 

lượng và yếu về chất lượng v.v... 

   -  Cơ sở vất chất và tài chính phục vụ ñào tạo nghề còn thiếu về số 

lượng, lạc hậu về công nghệ v.v… 

   - Chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp và nguồn học liệu 

ñạo tạo nghề chậm ñược ñổi mới; chưa có ñịnh hướng và ñầu tư thích 

ñáng, chưa quan tâm huy ñộng các nguồn lực ñể cập nhật, bổ sung, 

hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp dạy nghề cho phù 

hợp với khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất và ñịnh hướng 

phát triển KT - XH của tỉnh và các ñịa phương lân cận . 

 

Chương 3 

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRI ỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

NGHỀ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI GIAN T ỚI 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Căn cứ vào chương trình ñổi mới và phát tri ển dạy nghề ñến 

năm 2020 của Nhà nước  

3.1.2. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Bình Định trong thời gian tới 

3.1.3. Căn cứ vào ñịnh hướng phát triển nhân lực tỉnh Bình Định 

2011 - 2020 

3.1.4. Dự báo nhu cầu ñào tạo nghề trong thời gian tới của tỉnh 

Bình Định 

   Kết quả dự báo nhu cầu lao ñộng qua ñào tạo nghề: 
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Bảng 3.1. Nhu cầu ñào tạo mới, ñào tạo lại, ñào tạo bổ sung giai 

ñoạn 2011 - 2020 

                                            Đơn vị tính: người 
Năm Lao ñộng qua 

ñào tạo nghề 
Lao ñộng 

ñào tạo mới 
Tỷ lệ LĐ 
ñào tạo lại 

(%) 

Lao ñộng 
ñào tạo lại 

 
Tổng  

(t) (Đt ) (Mt) = Đt - Đt-1  (Tt) (Lt) = Đt* T t  S = Mt + Lt 

2010 200.603     
2011 238.565 37.962 3,0 7.157 45.119 
2012 278.521 39.956 3,0 8.356 48.312 
2013 329.750 51.229 3,0 9.893 61.122 
2014 383.876 54.126 3,1 11.900 66.026 
2015 422.876 39.000 3,1 13.109 52.109 

Tổng  222.273  50.414 272.687 
2016 460.183 37.307 3,2 14.726 52.033 
2020 614.532 45.135 3,3 20.280 65.415 

Tổng  191.656  86.569 278.225 
Tổng (2011 - 2020) 413.929  136.983  550.912  

    

Bảng 3.2: Nhu cầu ñào tạo dài hạn và ngắn hạn 

          giai ñoạn 2011 - 2020 

                                                               Đơn vị tính: người 

Đào tạo dài hạn Đào tạo ngắn hạn  

Năm 

 

Tổng số Tỷ lê % Số lượng Tỷ lê % Số lượng 
2011 45.119 21 9.475 79 35.644 
2012 48.312 22 10.629 78 37.683 
2013 61.122 23 14.058 77 47.064 
2014 66.026 24 15.846 76 50.180 
2015 52.109 25 13.027 75 39.082 

Tổng   63.035   209.653 
2016 52.033 26 13.529 74 38.504 
2020 65.415 30 19.625 70 45.791 

Tổng   78.254   199.971 
Tổng (2011 - 2020)  141.289   409.624 

3.1.5. Các nguyên tắc khi xây dựng giải pháp 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ 

TẠI TỈNH    BÌNH ĐỊNH 
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3.2.1. Giải pháp phát tri ển số lượng cơ sở ñào tạo nghề 

   a. Tăng cường huy ñộng các nguồn vốn  cho phát triển cơ sở ñào 

tạo nghề 

   - Tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, sử dụng ñúng mục 

ñích và hiệu quả các nguồn vốn ñầu tư của Trung ương ñể tiếp tục 

ñược ñầu tư.  

   - Xây dựng chính sách thu hút ñầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ñào 

tạo nghề. Tăng cường vai trò của cộng ñồng, của các ñoàn thể, ñặc biệt 

là các hội nghề nghiệp trong việc giám sát chất lượng dạy nghề v.v… 

   - Đảm bảo nguồn lực phát triển dạy nghề. Nhà nước, ñặc biệt là 

Chính quyền Ủy ban nhân dân tỉnh giữ vai trò chủ ñạo trong ñầu tư 

cho phát triển dạy nghề. Nâng tỷ trọng ñầu tư cho dạy nghề trong tổng 

ngân sách chi cho giáo dục ñào tạo v.v… 

   b. Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị trí của ñào tạo nghề và 

học nghề ñối với phát triển kinh tế - xã hội 

    - Phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục ñịnh hướng cho toàn xã 

hội nhận thức ñúng vị trí, vai trò của dạy nghề trong giải quyết việc 

làm, trong ñảm bảo cơ cấu nguồn nhân lực, về yếu tố có tính quyết 

ñịnh ñể phát triển KT - XH bền vững; nhận thức ñúng thang giá trị về 

dạy nghề ñể thay ñổi hành vi, thu hút phần lớn thanh niên vào học 

nghề. Nâng cao nhận thức của các doanh nhân về lợi ích của dạy nghề 

ñối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ ñó chủ ñộng tham 

gia, ñóng góp chính và tích cực vào dạy nghề v.v… 

3.2.2. Giải pháp phát tri ển ngành, nghề ñào tạo 

    Đa dạng hóa ngành nghề ñào tạo trên cơ sở phát triển các nghề thế 

mạnh của tỉnh như công nghiệp chế biến gỗ, khai khoáng, chế biến 

thủy, hải sản, ñánh bắt và một số nghề công nghiệp và dịch vụ khác 

v.v… 
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3.2.3. Giải pháp phân bố cơ sở ñào tạo nghề 

    Hoàn thiện việc thiết lập hê thống cơ sở ñào tạo nghề trong toàn 

tỉnh, bảo ñảm nâng cao chất lượng ñào tạo nghề, gồm: 

  - Hê thống trường, trung tâm dạy nghề chất lượng cao gồm 2 trường 

ñó là, Trường Cao ñẳng nghề Quy Nhơn, Trường Trung cấp nghề Hoài 

Nhơn và 3 trung tâm ñó là, Trung tâm dạy nghề huyện Phù Mỹ, Trung 

tâm dạy nghề huyện Tây Sơn, Trung tâm dạy nghề huyện An Nhơn. 

  - Hê thống dạy nghề phổ thông (ñại trà) gồm các trung tâm dạy nghề 

còn lại (ngoài 3 trung tâm ñược ñầu tư chất lượng cao kể trên), các 

trung tâm GDTX - HN, trung tâm DVVL, các trung tâm dạy nghề của 

các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ sở dạy nghề tư nhân, các làng 

nghề, hợp tác xã, trung tâm khuyến nông, khuyến ngư  v.v... 

  - Thành lập thêm 2 trung tâm GDTX - HN ở hai huyện hiện nay chưa 

có trung tâm dạy nghề, ñó là huyện vùng sâu An Lão và huyện Vân 

Canh, tạo ñiều kiện cho người lao ñộng vùng sâu, vùng xa và ñồng bào 

dân tộc thiểu số ñược học nghề, ñặc biệt là các nghề gắn với sản xuất 

nông - lâm nghiệp…  

3.2.4. Giải pháp ñể ña dạng hóa phương thức ñào tạo nghề, tăng 

cường liên kết, liên thông và hợp tác quốc tế trong ñào tạo 

nghề  

   a. Đẩy mạnh thực hiện “xã hội hóa giáo dục và dạy nghề” ña dạng 

hóa các phương pháp, cách thức ñào tạo nghề 

   - Khuyến khích các trung tâm dạy nghề tổ chức liên kết dạy nghề 

trình ñộ trung cấp (dạy nghề dài hạn) nhất là những nghề cho lao ñộng 

nông thôn. 

   - Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cá nhân tham 

gia vào công tác ñào tạo nghề. 

 

20 

  - Tạo ñiều kiện phát huy và mở rộng các hình thức ñạo tạo nghề 

truyền thống như: kèm cặp tại nhà, vừa học vừa làm, phát triển làng 

nghề và hội nghề trong các ñịa phương của tỉnh.  

   b. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở ñào tạo với các 

doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và hợp tác quốc tế về dạy nghề  

   - Tạo ñiều kiện cho học sinh, sinh viên học nghề có cơ hội tham gia 

thực tập sản xuất, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận các thiết bị tiên tiến 

v.v… 

   - Nắm bắt nhu cầu và khả năng sử dụng lao ñộng thực tế tại các 

doanh nghiệp, có kế hoạch ñào tạo ngành, nghề cho phù hợp với nhu 

cầu của doanh nghiệp. 

   - Phối hợp trong việc xây dựng chương trình, giáo trình ñào tạo cho 

phù hợp với ñối tượng lao ñộng ở doanh nghiệp. 

   - Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nâng bậc nghề, tập huấn nâng cao kiến 

thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho lao ñộng, trao ñổi thông tin, cán bộ, 

tài chính v.v... 

   - Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tạo ñiều kiện cho các trường dạy 

nghề lớn trong tỉnh tham gia vào các Hội dạy nghề, các cơ sở ñào tạo 

nghề của các quốc gia trong khu vực, tham gia công nhận trình ñộ và 

bằng cấp lẫn nhau giữa các nước trong Hội, trong khu vực.  

   - Mở rộng trao ñổi và học tập kinh nghiệm về dạy nghề của các 

nước; tạo ñiều kiện ñể các giáo viên dạy nghề ñược ñào tạo, bồi 

dưỡng, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; tăng cường nghiên cứu 

khoc học về dạy nghề, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ dạy nghề 

tiên tiến của khu vực  và thế giới v.v… 
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3.2.5. Giải pháp ñể phát tri ển quy mô và nâng cao chất lượng ñào 

tạo nghề  

   Tăng về số lượng ñào tạo ñể ñưa tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề ñạt 

chỉ tiêu ñề ra. Tiến hành nâng cấp một số trường v.v…, cần phải: 

   a. Đào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ñào tạo 

nghề 

 - Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội Tỉnh phối hợp với Sở Giáo 

dục - Đào tạo, Sở Nội vụ có kế hoạch lựa chọn, ñào tạo bổ sung bảo 

ñảm số lượng và phù hợp về ngành nghề, bố trí hợp lý vào công tác 

dạy nghề. 

 - Các doanh nghiệp, và các làng nghề truyền thống của tỉnh có kế 

hoạch bồi dưỡng và phát huy tay nghề của công nhân kỹ thuật bậc cao, 

những nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất vào truyền nghề 

dạng kèm cặp, thực hành. 

 - Nâng cao trình ñộ tin học và ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng vác 

phương tiện dạy học hiện ñại cho ñội ngũ giáo viên dạy nghề. 

 - Thường xuyên ñào tạo và ñào tạo lại ñội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý ñáp ứng thời kỳ hội nhập KTQT ngày nay. 

   b. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vất chất phục vụ ñào tạo nghề 

 - Hoàn thiện các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành bảo ñảm ñúng 

tiêu chuẩn của ñào tạo nghề. Các cơ sở ñào tạo phải bảo ñảm có thư 

viện, khu thể thao, giải trí và nhà ở cho học sinh, sinh viên. 

 - Nâng cấp và ñầu tư mới các thiết bị dạy nghề cho phù hợp với thực 

tế sản xuất. Tránh tình trạng phải ñào tạo lại trước khi giao việc. 

 - Áp dụng công nghệ tiên tiến vào giảng dạy, ñặc biệt là công nghệ 

thông tin, ngoại ngữ trong học tập, tăng thời lượng thực hành, giảm 

thời lượng lý thuyết.  
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   c. Hoàn thiện chương trình ñạo tạo nghề, ña dạng hóa các phương 

thức ñào tạo nghề 

 - Căn cứ vào ngành nghề, trang bị kỹ thuật và công nghệ, xem xét lại 

chương trình, giáo trình ñào tạo hiện có ñể bổ sung và hoàn thiện cho 

phù hợp với thực tiễn; Xây dựng cơ chế phối hợp, liên kết giữa cơ sở 

ñào tạo và doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, viết giáo trình 

và liên kết ñào tạo, hợp ñồng ñào tạo nhằm nâng cao chất lượng ñào 

tạo nghề cho các cơ sở, ñáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. 

 - Xây dựng các chương trình liên thông trong ñào tạo: sơ cấp nghề - 

trung cấp nghề - cao ñẳng nghề - ñại học v.v...; Tạo ñiều kiện thuận lợi 

ñể Trường Đại học công nghệ Quy Nhơn (sau khi ñược nâng cấp từ 

Trường Cao ñẳng nghề Quy Nhơn) ñào tạo trình ñộ ñại học nghề 

(công nghệ thực hành) theo chương trình ñào tạo thí ñiểm của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội. 

 - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ñào tạo 

nghề dưới mọi hình thức như ngắn hạn, dài hạn, tại chức, chính quy, 

công lập, bán công, tư thục v.v... tạo ra một xã hội dạy nghề và học 

nghề. 

   d. Đổi mới nội dung, phương pháp ñào tạo nghề, tăng cường các 

liên kết trong ñào tạo nghề 

   - Thành lập, củng cố các ban, phòng trực thuộc bộ máy quản lý nhà 

nước từ cấp tỉnh ñến các ñịa phương thuộc tỉnh, các sở ngành trong 

lĩnh vực quản lý ñào tạo nghề ; tuyển chọn các chuyên gia, cán bộ 

thậm chí cả các giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề tại các cơ sở và sự 

tham gia của doanh nghiệp cùng phối hợp trong việc nghiên cứu ñổi 

mới nội dung, phương pháp dạy nghề, bảo ñảm tính cơ bản, tính hiện 

ñại, liên thông và thực tiễn. Đặc biệt phải bảo ñảm tính thống nhất trên 

toàn tỉnh ñể các cơ sở dạy nghề thực hiện một cách ñồng bộ. 
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   - Các cơ sở ñào tạo nghề và các cơ quan chức năng quản lý về ñào 

tạo nghề của tỉnh cần thường xuyên rà soát nội dung, chương trình ñào 

tạo, bám sát vào chương trình khung của Bộ Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội ñể xây dựng nôi dung chương trình kết hợp với ñiều kiện và 

ñặc ñiểm KT - XH, ñặc ñiểm sản xuất, kinh doanh của ñịa phương và 

xu thế của thời ñại ñể xây dựng nội dung, chương trình cho phù hợp. 

   ñ. Xây dựng mới và hoàn thiện cơ chế chính sách cho ñào tạo 

nghề  

 - Phát triển dạy nghề theo hướng chuẩn hóa và hiện ñại hóa. Xây 

dựng cơ chế, chính sách, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng những 

thành tựu của khoa học giáo dục trong công tác dạy nghề nhằm không 

ngừng nâng cao chất lượng dạy nghề, tiếp cận ñược trình ñộ khu vực 

và thế giới; tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp trở thành một chủ thể quan 

trọng trong ñào tạo nghề. Có cơ chế, chính sách tạo ñiều kiện cho 

doanh nghiệp thành lập trường nghề, liên kết với trường nghề trong 

ñào tạo và giải quyết việc làm; nhận học sinh, sinh viên của nhà trường 

ñến doanh nghiệp thực hành, thực tập…. 

 - Tăng hỗ trợ kinh phí cho học nghề trình ñộ sơ cấp nghề và dạy nghề 

dưới 3 tháng. Trong ñó quy ñịnh rõ phần kinh phí chi trả cho cơ sở ñào 

tạo và phần kinh khí chi trả hỗ trợ ñi lại, ăn, ở cho người học trong 

thời gian học nghề.  

 - Hỗ trợ 50% học phí học nghề cho các ñối tượng sau khi tốt nghiệp 

Trung học cơ sở tham gia học trung cấp nghề. Đây cũng là biện pháp 

ñể thực hiện tốt quá trình phân luồng học sinh sau THCS và THPT. 

 - Tiếp tục hoàn thiện thể chế dạy nghề, nhất là cơ chế tài chính ñảm 

bảo lợi ích ñối với người dạy nghề, người học nghề, người lao ñộng 

qua ñào tạo nghề ( tiền lương, vinh danh v.v…), chính sách ñối với 

doanh nghiệp tham gia dạy nghề, v.v 
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 - Hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo ñiều kiện cho các cơ sở ñào tạo 

công lập phát huy tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ 

máy, về tài chính và các hoạt ñộng khác trong khuôn khổ những quy 

ñịnh của Nhà nước. 

 - Có chính sách hỗ trợ, tạo ñiều kiện về tài chính cho các cơ sở dạy 

nghề chủ ñộng tìm kiếm cơ hội hợp tác và thu hút ñầu tư từ các ñối tác 

nước ngoài. (thí dụ như vốn ñối ứng của các dự án nước ngoài khi các 

ñối tác yêu cầu v.v...). 

 - Cần hoàn chỉnh các quy ñịnh về ngạch, bậc lương ñối với giáo viên, 

giảng viên dạy nghề (hiện nay chưa có ngạch, khung, bậc lương cho 

giảng viên, giáo viên dạy nghề ở các trường CĐN và TCN).  

 - Cần xây dựng các chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh cho các giáo viên 

dạy nghề ñược cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng, nhất là ñào tạo trình ñộ cao 

(sau ñại học). 

 - Thực hiện chính sách ưu ñãi ñặc biệt nhằm thu hút nghệ nhân, thợ 

bậc cao, học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tham gia công tác ñào 

tạo nghề (phương án ñề xuất: ngoài những chế ñộ thu hút nhân lực 

ñang ñược áp dụng của tỉnh hiện nay, cần hỗ trợ thêm bằng 50%  mức 

lương theo quy ñịnh của Nhà nước).  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

   Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phát triển, phát triển cơ sở ñào tạo 

nghề, qua nghiên cứu thực trạng phát triển cơ sở ñào tạo nghề tại tỉnh 

Bình Định, tác giả xin ñưa ra một số kết luận sau: 

   1). Phải tìm cách tăng số lượng các cơ sở ñào tạo nghề tại Tỉnh Bình 

Định ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lao ñộng có kỹ thuật. 

   2). Hướng dẫn ñể các cơ sở ñào tạo nghề lựa chọn ñúng ngành, nghề 

ñào tạo cho phát triển kinh tế, xã hội tại ñịa phương. 
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   3). Cần phải nâng cao chất lượng ñào tạo nghề tại các cơ sở trong 

thời gian tới bằng cách tăng cường các nguồn lực cho ñào tạo nghề. 

   4). Cần phải có chính sách hỗ trợ ñối với các cơ sở ñào tạo nghề và 

học viên tham gia học nghề nhằm khuyến khích dạy và học nghề. 

2. Kiến nghị 

    Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội 
   - Cần sớm ban hành hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn về 

trường nghề, trung tâm dạy nghề trên phạm vị cả nước. 

   - Sớm hoàn thiện ñầy ñủ hơn chương trình ñào tạo của tất cả các 

nghề, các môn học của các nghề ñang ñược dạy trên toàn quốc. 

   - Khẩn trương nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu, ban hành các 

chương trình liên thông giữa các bậc ñào tạo, sơ cấp nghề, trung cấp 

nghề, cao ñẳng nghề, ñại học nghề và liên thông với các cấp học cao 

ñẳng, ñại học của hệ thống giáo dục - ñào tạo. 

   - Phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ sớm xây 

dựng và ban hành hệ thống khung lương tương ứng với từng hệ ñào 

tạo sơ cấp, trung cấp, cao ñẳng nghề khi ra làm nghề tại các doanh 

nghiệp; ban hành hệ thống thang lương, ngạch, bậc lương ñối với giáo 

viên, giảng viên dạy nghề và chính sách cho cán bộ làm công tác quản 

lý ñào tạo nghề. 


