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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Đào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn là sự nghiệp của Đảng, 

Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng 

lao ñộng nông thôn, ñáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nông nghiệp, nông 

thôn.  

Trong những năm gần ñây, quá trình ñô thị hóa diễn ra với tốc 

ñộ nhanh trên một số vùng của ñất nước khiến số lượng lao ñộng bình 

quân trên một diện tích canh tác tăng lên. Bên cạnh ñó, tình trạng mất 

cân ñối về cung, cầu lao ñộng giữa nông thôn và thành thị diễn ra 

khắp nơi. Mặc khác, ñể bảo ñảm an ninh lương thực và giữ vững vị trí 

“cường quốc” về xuất khẩu lương thực, hàng nông sản, ñòi hỏi nông 

dân Việt Nam phải trở thành các “chuyên gia” trong lĩnh vực nông 

nghiệp, phải trở thành những nông dân hiện ñại. Chính vì những bất 

cập ñã nêu ở trên mà ñào tạo nghề ñóng vai trò quan trọng trong phát 

triển KT-XH hiện nay.  

Năm 2010, tỷ lệ lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ ñược 

ñào tạo chỉ ñạt 14,55%, nhiều người dân chưa có việc làm ổn ñịnh, thu 

nhập thấp; chưa ñáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.  

Trong thời gian vừa qua, công tác ñào tạo nghề của thành phố 

Tam Kỳ ñã ñạt ñược những kết quả ñáng khích lệ, ñặc biệt ñã tạo cơ 

hội cho người lao ñộng nông thôn học nghề, lập nghiệp, góp phần 

giảm ñói, nghèo. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả ñạt ñược, hiện 

nay công tác ñào tạo nghề của thành phố Tam Kỳ vẫn còn một số tồn 

tại, bất cập; ñó là: quy mô ñào tạo nghề của thành phố còn quá nhỏ so 

với nhu cầu ñào tạo của xã hội; chủ yếu ñào tạo nghề theo năng lực 

sẵn có của cơ sở ñào tạo; sự ña dạng các ngành nghề ñào tạo ñể phù 

hợp với thực tế yêu cầu của sản xuất thì các cơ sở ñào tạo nghề trên 
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ñịa bàn thành phố chưa ñủ ñiều kiện ñáp ứng ñược một cách tốt nhất, 

hình thức dạy nghề trong doanh nghiệp chưa ñược phát triển 

mạnh...ñặc biệt chưa chú trọng nhiều ñến ñối tượng học nghề là lao 

ñộng nông thôn trên ñịa bàn thành phố.  

Xuất phát từ yêu cầu trên, Tôi chọn ñề tài “Đào tạo nghề cho 

lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” ñể hoàn 

thành luận văn tốt nghiệp của bản thân. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về ñào tạo nghề cho lao 

ñộng nông thôn. 

Phân tích, ñánh giá thực trạng ñào tạo nghề của lao ñộng nông 

thôn thành phố Tam Kỳ thời gian qua.  

Hệ thống các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác ñào 

tạo nghề cho lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn ñi sâu nghiên cứu ñào tạo nghề cho lao ñộng nông 

thôn thành phố Tam Kỳ. 

- Phạm vi nghiên cứu 

Nội dung: Luận văn tập trung phân tích, ñánh giá thực trạng ñào 

tạo nghề cho lao ñộng nông thôn của thành phố trong những năm qua 

từ ñó ñề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo nghề 

cho lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ. 

Không gian: 4 xã nông thôn thành phố Tam Kỳ: Tam Thanh, 

Tam Thăng, Tam Phú và Tam Ngọc. 

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

năm 2011.  
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và 

chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận văn sử dụng tổng hợp một số phương 

pháp như: phân tích, thống kê, so sánh.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Hệ thống hoá lý thuyết về ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn. 

Đề tài ñã nêu ra ñược thực trạng công tác ñào tạo nghề cho lao 

ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ.  

Góp phần thực hiện QĐ 1956, cũng như thực hiện QĐ 494 về 

việc phê duyệt Đề án “ Đào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn ñến 

năm 2020”. 

Luận văn cũng ñề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ có tính 

thực tiễn.  

6. Cấu trúc của luận văn  

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, kiến nghị và danh mục tài liệu 

tham khảo, nội dung của luận văn ñược chia làm 3 chương: 

Chương 1- Cơ sở lý luận về ñào tạo nghề cho lao ñộng nông 

thôn. 

Chương 2- Thực trạng ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Chương 3- Định hướng và giải pháp ñào tạo nghề cho lao ñộng 

nông thôn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.  
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CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO 
LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

1.1. Lao ñộng và lao ñộng nông thôn 

1.1.1. Một số khái niệm  

1.1.1.1. Lao ñộng 

1.1.1.2. Lao ñộng nông thôn  

Lao ñộng nông thôn: những người thuộc lực lượng lao ñộng và 

hoạt ñộng trong hệ thống kinh tế ở khu vực nông thôn. 

1.1.2. Đặc ñiểm lao ñộng nông thôn 

1.1.3. Phân loại lao ñộng nông thôn  

1.2. Đào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

1.2.1. Một số khái niệm  

1.2.1.1. Nghề 

1.2.1.2. Đào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

Đào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn: hoạt ñộng dạy nghề trong 

các cơ sở dạy nghề, lớp dạy nghề nhằm truyền ñạt kiến thức về lý 

thuyết và kỹ năng thực hành cho người học nghề là lao ñộng nông 

thôn, ñể người học có ñược trình ñộ, kỹ năng, kỹ xảo và ñạt ñược 

những tiêu chuẩn nhất ñịnh của một nghề hoặc nhiều nghề ñáp ứng 

yêu cầu việc làm của thị trường lao ñộng.  

1.2.1.3. Các yếu tố của quá trình ñào tạo nghề 

+ Nhóm yếu tố cấu thành của quá trình ñào tạo nghề 

+ Nhóm yếu tố ñảm bảo của quá trình ñào tạo nghề 

1.2.2. Phân loại ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

1.2.2.1. Theo trình ñộ ñào tạo nghề: sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao 

ñẳng nghề.  

1.2.2.2. Theo thời gian ñào tạo nghề:  ngắn hạn và dài hạn 

1.2.2.3. Theo hình thức ñào tạo nghề: chính quy và thường xuyên.  

1.2.3. Chất lượng ñào tạo nghề và các tiêu chí ñánh giá  
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1.2.3.1. Chất lượng ñào tạo nghề:  

1.2.3.2. Các tiêu chí  ñánh giá chất lượng ñào tạo nghề 

� Kiến thức (Knowledge) 

� Kỹ năng (Skills) 

� Thái ñộ/Hành vi (Attitude/Behaviour) 

1.2.4. Yêu cầu cơ bản của ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

trong quá trình CNH-HĐH ñất nước và hội nhập 

- Mở rộng quy mô ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn;  

- Nâng cao chất lượng ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn; 

- Đào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn ở các cấp trình ñộ;  

- Đào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn phải gắn với phân bố, sử 

dụng và giải quyết việc làm; 

- Cơ cấu lao ñộng phù hợp với cơ cấu kinh tế. 

1.3. Nội dung ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

1.3.1. Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

1.3.1.1. Nhu cầu sử dụng lao ñộng 

1.3.1.2. Nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn 

1.3.2. Xác ñịnh mục tiêu ñào tạo nghề 

1.3.2.1. Số lượng, ñối tượng và thời gian ñào tạo nghề 

1.3.2.2. Trình ñộ ñào tạo 

1.3.3. Xây dựng kế hoạch và phương thức ñào tạo nghề 

1.3.3.1. Kế hoạch ñào tạo 

1.3.3.2. Phương thức ñào tạo bao gồm: phương pháp và hình thức ñào 

tạo 

- Các phương pháp ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

+  Kèm cặp trong sản xuất;  

+ Đào tạo tại doanh nghiệp;  

+ Các trường chính qui; 
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+ Các trung tâm ñào tạo nghề; 

- Hình thức tổ chức ñào tạo 

1.3.3.3. Mô hình ñào tạo: một số mô hình ñào tạo nghề cho LĐNT 

thuộc các ñối tượng sau: 

+ Đối với lao ñộng trong các vùng chuyên canh; 

+ Đối với lao ñộng thuần nông; 

+ Đối với lao ñộng trong các làng nghề; 

+ Đối với lao ñộng chuyển ñổi nghề; 

+ Đối với dạy nghề dài hạn.   

1.3.3.4. Kinh phí ñào tạo nghề  

1.3.4. Triển khai chương trình ñào tạo nghề 

1.3.4.1. Mạng lưới cơ sở ñào tạo nghề 

1.3.4.2. Triển khai kế hoạch ñào tạo nghề  

1.3.4.3. Triển khai các chính sách ñào tạo nghề 

1.3.5. Kiểm tra, ñánh giá kết quả ñào tạo nghề 

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến ñào tạo nghề cho lao ñộng nông 

thôn 

1.4.1. Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

phát triển ñào tạo nghề  

1.4.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

1.4.3. Thị trường lao ñộng  

1.4.4. Nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn   

1.4.5. Khả năng và ñiều kiện tổ chức ñào tạo nghề 

1.4.6. Triển khai các chính sách ñào tạo nghề cho lao ñộng nông 

thôn  
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CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO               

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở THÀNH PH Ố TAM K Ỳ,              

TỈNH QUẢNG NAM 

2.1. Đặc ñiểm cơ bản thành phố Tam Kỳ, nông thôn thành phố 

Tam Kỳ ảnh hưởng ñến công tác ñào tạo nghề cho lao ñộng nông 

thôn thành phố Tam Kỳ 

2.1.1. Vị trí ñịa lý, ñặc ñiểm tự nhiên 

2.1.1.1. Thành phố Tam Kỳ  

2.1.1.2. Nông thôn thành phố Tam Kỳ  

Nông thôn thành phố Tam Kỳ: gồm 4 xã Tam Thăng, Tam 

Thanh, Tam Phú, Tam Ngọc; 1 xã nằm ở phía Tây Nam (Tam Ngọc), 

3 xã còn lại nằm ở phía Đông thành phố.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Bản ñồ hành chính tỉnh Quảng Nam và TP Tam Kỳ 

2.1.2. Đặc ñiểm về kinh tế - xã hội 

2.1.2.1. Thành phố Tam Kỳ:  

2.1.2.2. Nông thôn thành phố Tam Kỳ 
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Bảng 2.2. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội nông thôn TP Tam Kỳ 

Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 

Diện tích tự nhiên Km2 51,47 51,66 51,66 51,66 51,66 

Dân số Người 27619 27590 27055 26443 26597 

Tỷ lệ tăng dân số tự 
nhiên bình quân ‰ 6,94 7,71 7,41 7,06 5,82 

Dân số trong ñộ tuổi 
lao ñộng 

Người 17298 17404 16814 16453 15977 

- Tỷ lệ so với dân số % 62,63 63, 08 62,15 62,22 60,07 

Số lao ñộng tham gia 
hoạt ñộng kinh tế 

Người 12892 12939 13008 13416 13530 

- Tỷ lệ so với dân số % 46,69 46,87 48,08 50,73 50,87 
- Tỷ lệ so với lao 
ñộng trong ñộ tuổi 

% 74,52 74,35 77,36 81,54 84,68 

GDP bình quân ñầu 
người 

USD/ng/ 
năm 550 570 600 635 682 

Tỷ lệ lao ñộng nông 
thôn qua ñào tạo 

% 8,04 8,31 10,02 11,28 14,55 

 

 

75020, 
32.01%

89511, 
38.19%

69845, 
29.80%

CN-XD TM-DV NLTS
         

95334, 
32.66%

103668,35.
52%

92865, 
31.82%

CN-XD TM-DV NLTS
 

Hình 2.4. Cơ cấu kinh tế nông thôn thành phố Tam Kỳ 

(Đơn vị tính: tri ệu ñồng, giá cố ñịnh năm 1994) 

2009 2010 
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Giá trị sản xuất các ngành CN-XD, TM-DV luôn tăng qua các 

năm, trong khi ñó giá trị sản xuất của ngành NLTS có xu hướng giảm 

xuống. 

2.2. Thực trạng lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ 
Bảng 2.4. Dân số, dân số trong ñộ tuổi lao ñộng NT TP Tam Kỳ 

 
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Xã 
Dân số 

Lao 
ñộng 

Cơ 
cấu 
(%) 

Dân 
số 

Lao 
ñộng 

Cơ 
cấu 
(%) 

Dân 
số 

Lao 
ñộng 

Cơ 
cấu 
(%) 

Tam 
Thăng 

6915 4287 62,00 6823 4147 60,78 6861 4167 60,73 

Tam 
Thanh 

5931 3677 62,00 5271 3635 68,96 5232 3077 58,81 

Tam Phú 8168 5028 61,56 8050 4819 59,86 8137 4853 59,64 

Tam 
Ngọc 

6041 3822 63,27 6299 3852 61,15 6367 3880 60,94 

Tổng 27055 16814 62,15 26443 16453 62,22 26597 15977 60,07 

Nguồn lao ñộng nông thôn thành phố khá dồi dào (chiếm 

60,07%). 

 2.2.1. Cơ cấu lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ 

 2.2.1.1. Cơ cấu lao ñộng theo nhóm tuổi: trên 60% có tuổi ñời trẻ. 

2.2.1.2. Cơ cấu lao ñộng theo giới tính: tỷ lệ nữ/nam xấp xỉ 1,06 (năm 

2010).  

2.2.1.3.  Cơ cấu lao ñộng theo ngành kinh tế: Nông, Lâm, Thủy sản: 

49,05%, Công nghiệp – Xây dựng: 35,70%,  Thương mại  – Dịch vụ: 

15,25% 

2.2.2. Trình ñộ, việc làm và thu nhập của LĐNT thành phố Tam Kỳ 

2.2.2.1. Trình ñộ 

+ Về trình ñộ học vấn: trình ñộ học vấn của lao ñộng nông thôn 

thành phố Tam Kỳ còn rất thấp. 
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+ Về trình ñộ chuyên môn kỹ thuật: Tỷ lệ ñại học và cao ñẳng – 

trung học chuyên nghiệp – công nhân kỹ thuật là: 1-0,9-0,8 trong khi 

tỷ lệ này của cả tỉnh là 1-2,1-5, cả nước là 1-2,5-6. 

2.2.2.2. Việc làm 

Tỷ lệ thất nghiệp chung của LĐNT TPTK là 1,49%; Tỷ lệ số 

LĐNT TPTK không tham gia hoạt ñộng kinh tế là 32,75%.  

2.2.2.3. Thu nhập 

GDP bình quân ñầu người LĐNT thành phố Tam Kỳ chiếm 

51.63% so với GDP bình quân ñầu người người dân  TP Tam Kỳ  

2.3. Thực trạng ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn thành phố 
Tam Kỳ 
2.3.1. Tình hình nhu cầu ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

thành phố Tam Kỳ trong thời gian qua 

2.3.1.1. Nhu cầu sử dụng lao ñộng 

Việc xác ñịnh nhu cầu sử dụng lao ñộng của các doanh nghiệp 

trên ñịa bàn thành phố và các vùng lân cận chưa thật sự chú trọng. 

2.3.1.2. Nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn TP Tam Kỳ 

Xác ñịnh nhu cầu học nghề của LĐNT chưa triển khai thực 

hiện.  

2.3.2. Thực trạng về mạng lưới cơ sở ñào tạo nghề 

2.3.2.1. Mạng lưới, cơ sở vật chất  ñào tạo nghề 

- Mạng lưới trường lớp: 

Có 24 cơ sở ñào tạo nghề (tăng 11 cơ sở ñào tạo nghề so với 

năm 2005), cụ thể: 02 Trường cao ñẳng ñào tạo nghề; 02 Trường 

trung cấp nghề; 19 Trung tâm ñào tạo nghề; 01 Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Giáo dục - Văn hóa - Nghệ thuật Hiếu nhạc. Hiện tại trên ñịa 

bàn thành phố có 10 cơ sở dạy nghề thuộc loại hình tư thục, trong ñó 9 

Trung tâm dạy nghề và 01 trường cao ñẳng.  



 
13 

Theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH của 

Bộ LĐTB&XH ngày 30 tháng 12 năm 2008 (gọi tắt là QĐ 71): 

- Về diện tích ñất: 01 trường cao ñẳng nghề, 06 trung tâm ñào 

tạo nghề chưa ñạt diện tích ñất chuẩn. 

- Phòng học lý thuyết: vẫn còn thiếu khoảng 600m2. 

- Xưởng thực hành nghề: vẫn còn thiếu khoảng 1.500 m2 xưởng 

thực hành nghề. 

- Cơ sở vật chất: còn thiếu và lạc hậu. 

2.3.2.2.  Quy mô tuyển sinh ñào tạo nghề 

Quy mô tuyển sinh ñào tạo nghề cho LĐNT TPTK thấp và ít 

thay ñổi qua từng năm  

Quy mô tuyển sinh của 10/24 cơ sở dạy nghề ngoài công lập 

chiếm 38,60% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh ñào tạo nghề hằng năm trên 

ñịa bàn thành phố. 

2.3.2.3. Chương trình, giáo trình ñào tạo nghề 

Đã xây dựng 12 bộ chương trình dạy nghề chính quy dài hạn, 

34 bộ chương trình dạy nghề ngắn hạn, các chương trình này ñang 

ñược giảng dạy tại các cơ sở ñào tạo trên ñịa bàn tỉnh.  

2.3.2.4.  Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên ñào tạo nghề: Tổng số cán 

bộ quản lý và giáo viên dạy nghề: 564 người, trong ñó tổng số giáo 

viên dạy nghề là 382 người; số giáo viên cơ hữu 323 người (chiếm 

84,55%), giáo viên hợp ñồng 59 người (chiếm 15,45%). Số giáo viên 

dạy nghề ñạt chuẩn: 269 người (chiếm 70,42%), trong ñó có 34 giáo 

viên có trình ñộ sau ñại học (chiếm 8,90%).  

Theo Quyết ñịnh số 71 thì tỷ lệ giáo viên cơ hữu ñảm bảo cho ñào 

tạo nghề. Nhưng so với quy mô ñào tạo hiện nay thì giáo viên dạy 

nghề ở các cơ sở dạy nghề trên ñịa bàn thành phố ñang thiếu 491 giáo 

viên. 
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2.3.3. Tình hình xây dựng mục tiêu, phương thức và triển khai kế 

hoạch ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn TPTK 

2.3.3.1. Tình hình xây dựng mục tiêu ñào tạo nghề: ñược thực hiện 

hằng năm nhưng chưa cụ thể rõ ràng. 

2.3.3.2. Đánh giá các ngành nghề, trình ñộ ñã ñào tạo 

- Nhóm ngành nghề ñược ñào tạo: nhóm nghề ñiện - ñiện tử; 

nhóm nghề cơ khí; nhóm nghề xây dựng; nhóm nghề tin học; nhóm 

nghề may mặc; nhóm nghề nông, lâm nghiệp, thuỷ sản... 

Tổng số nghề ñược ñào tạo của các cơ sở ñào tạo nghề trên ñịa 

bàn thành phố là 34 nghề. 

Trình ñộ ñào tạo 

Trình ñộ cao ñẳng với 7 nghề; Trình ñộ trung cấp với 8 nghề; 

Trình ñộ sơ cấp ñào tạo 34 nghề. 

2.3.3.3. Đánh giá phương thức, mô hình ñào tạo nghề 

- Phương pháp ñào tạo: chưa ña dạng phương pháp ñào tạo. 

- Hình thức dạy nghề: chủ yếu dưới hình thức ngắn hạn (58,30%). 

Có 01 cơ sở dạy nghề thuộc doanh nghiệp tham gia trực tiếp 

ñào tạo nghề cho người lao ñộng với quy mô tuyển sinh ñào tạo 150 

học viên ñể ñào tạo tin học. 

- Mô hình ñào tạo nghề: chưa có mô hình ñào tạo nghề cụ thể. 

2.3.3.4. Kinh phí ñào tạo nghề 

Giai ñoạn 2006-2009, tổng kinh phí ngân sách ñầu tư dạy nghề 

cho các cơ sở ñào tạo nghề (các cơ sở ñào tạo nghề công lập) trên ñịa 

bàn thành phố Tam Kỳ là 19.014 triệu ñồng (bình quân 1 năm khoảng 

4.753 triệu ñồng), bao gồm: Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị; Đào 

tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; Hỗ trợ 4.786 triệu ñồng cho các cơ 

sở ñào tạo nghề trên ñịa bàn thành phố ñể ñào tạo nghề cho 5.668 lao 
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ñộng nông thôn, bình quân 1 LĐNT ñược hỗ trợ 844.389 ñồng ñể học 

nghề (tính theo số LĐNT thực tế ñược ñào tạo). 

2.3.4. Thực trạng triển khai các chính sách ñào tạo nghề cho lao 

ñộng nông thôn TPTK 

Luôn kịp thời và ñúng tiến ñộ quy ñịnh.  

2.3.5. Thực trạng kiểm tra, ñánh giá kết quả ñào tạo nghề cho lao 

ñộng nông thôn TPTK 

Được triển khai thường xuyên và chỉ dừng lại ở việc công nhận 

trình ñộ trên cơ sở kết quả ñã ñạt ñược theo yêu cầu xác ñịnh trong 

tiêu chuẩn hay mục tiêu dạy học.  

2.4. Đánh giá chung về công tác ñào tạo nghề cho lao ñộng nông 

thôn thành phố Tam Kỳ 

2.4.1. Kết quả ñạt ñược 

- Hệ thống cơ sở dạy nghề không ngừng gia tăng.  

- Cơ cấu ngành nghề ñào tạo từng bước ñược ñiều chỉnh theo 

yêu cầu ña dạng của xã hội.  

- Nội dung chương trình ñào tạo nghề từng bước ñược nâng cao 

về chất lượng.  

- Đội ngũ giáo viên và cán bộ dạy nghề có bước phát triển cả về 

số lượng và chất lượng. 

- Xã hội hóa dạy nghề ñã ñem lại kết quả bước ñầu.  

- Tỷ lệ LĐNT TPTK ñược ñào tạo nghề thất nghiệp thấp. 

- Đã quan tâm ñến ñối tượng học nghề là lao ñộng nông thôn và 

lao ñộng có hoàn cảnh khó khăn, các ñối tượng chính sách.  

 

2.4.2. Những tồn tại 

+ Tỷ lệ lao ñộng nông thôn ñược ñào tạo thấp, chưa hoàn thành 

tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ TP ñã ñề ra  
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Hình 2.10. Lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ ñược ñào tạo 
nghề so với các huyện, thành phố lân cận (Đơn vị tính: %) 

 

+ Công tác ñào tạo nghề chưa ñáp ứng ñược nhu cầu ñào tạo 

nghề ở nông thôn. 

- Quy mô tuyển sinh ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn chỉ 

ñáp ứng 21,16% nhu cầu học nghề của người dân lao ñộng nông thôn 

trên ñịa bàn thành phố.  

- Hình thức ñào tạo chủ yếu là ñào tạo ngắn hạn. 

- Mạng lưới các cơ sở ñào tạo nghề phân bố không ñồng ñều. 

- Chưa xác ñịnh ñược mô hình ñào tạo cũng như ngành nghề 

ñào tạo cho phù hợp.  

- Thiếu ñội ngũ giáo viên dạy những nghề ñược quan tâm, có 

nhu cầu hiện nay.  

- Việc ñào tạo nghề cho người lao ñộng không theo yêu cầu 

phát triển KT-XH tại ñịa phương mà theo năng lực sẵn có của các cơ 

sở ñào tạo.  
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+ Chưa thực hiện lồng ghép kế hoạch ñào tạo nghề với chương 

trình giải quyết việc làm, xoá ñói giảm nghèo ở nông thôn. 

- Chưa xác ñịnh ñược phương hướng, mục tiêu rõ ràng cho từng 

giai ñoạn cụ thể về kết quả ñào tạo.  

- Công tác tư vấn nghề nghiệp chưa tốt, người nông dân thiếu 

thông tin về nghề nghiệp, về ñịnh hướng phát triển KT-XH, về cơ hội 

việc làm.  

- Chính quyền ñịa phương và người học nghề chưa nhận thức 

ñầy ñủ trách nhiệm về công tác ñào tạo. Các cấp chính quyền cơ sở 

chưa có sự gắn kết trong việc tổ chức ñào tạo. 

- Cơ cấu ñào tạo nghề còn nhiều hạn chế dẫn ñến cơ cấu về 

trình ñộ chuyên môn của lao ñộng nông thôn còn nhiều bất cập.  

+ Vẫn còn nhận thức không ñúng về việc học nghề của LĐNT 

- Tình trạng học nghề theo cách ñối phó, tình trạng lên lớp cho 

có tên, lên lớp ñể ñiểm danh, ñể nhận tiền trợ cấp học nghề còn diễn 

ra. 

- Chưa tin tưởng sẽ có ñược việc làm sau khi học, hơn nữa 

chương trình và các kỹ năng mà cơ sở ñào tạo nghề cung cấp không 

phù hợp càng làm cho lòng tin giảm ñi.  

- Chưa nhận thức ñược tầm quan trọng của việc học nghề như 

con ñường giúp cho lao ñộng nông thôn có ñược việc làm, cải thiện 

ñời sống và thoát khỏi nghèo ñói bền vững nhất. 

2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 

2.4.3.1. Cơ chế chính sách 

- Thị trường lao ñộng tại TPTK chưa phát triển. 

- Công tác tư vấn, lựa chọn nghề ñể ñào tạo cho phù hợp với 

ñặc ñiểm kinh tế tại ñịa phương chưa ñược quan tâm. 
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- Chưa xây dựng kế hoạch lồng ghép ñào tạo nghề gắn với 

chương trình giải quyết việc làm và xoá ñói giảm nghèo. 

- Chưa phân luồng hướng nghiệp cho học sinh phổ thông nông 

thôn. 

- Chưa có mô hình ñào tạo nghề cho phù hợp với từng vùng, 

từng ñịa phương. 

- Chưa có cơ chế chính sách ñể hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nên 

một số nghề ñầu ra sản phẩm chưa ổn ñịnh như nhóm nghề tiểu thủ 

công nghiệp, vì thế  chưa hấp dẫn người lao ñộng nông thôn tham gia 

học nghề.  

- Chưa có chính sách tôn vinh kịp thời những giáo viên, nghệ 

nhân có nhiều công lao ñóng góp cho sự nghiệp ñào tạo nghề. 

- Vấn ñề xã hội hóa dạy nghề còn nhiều vướng mắc và bất bình 

ñẳng, chưa có chính sách ưu ñãi ñối với cơ sở dạy nghề ngoài công 

lập, với doanh nghiệp ñầu tư vào cơ sở dạy nghề.  

2.4.3.2. Lao ñộng nông thôn 

- Do nhận thức chưa ñầy ñủ về vị trí, tầm quan trọng của ñào 

tạo nghề dẫn ñến quy mô và chất lượng ñào tạo chưa cao.  

* Chưa vượt qua những khó khăn xuất phát từ chính bản thân 

những người học nghề như: ñiều kiện giao thông khó khăn, thu nhập 

của người LĐNT thấp.  

* V ẫn còn thói quen ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.  

* Tâm lý lo ngại sau khi học nghề không tìm ñược việc làm ñã 

làm hạn chế ñáng kể sự nỗ lực của bản thân. 

* Tư tưởng ăn xổi làm thuê không cần học nghề ñã cản trở họ 

tham gia học nghề. 

- Do trở ngại về trình ñộ học vấn cũng như tuổi tác ñã ảnh 

hưởng ñến việc học nghề của người LĐNT. 
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2.4.3.3. Tổ chức ñào tạo 

Việc tổ chức ñào tạo cho nông dân chưa linh hoạt, chưa phù 

hợp với ñặc ñiểm của lao ñộng nông thôn, cụ thể: 

- Mạng lưới các cơ sở ñào tạo nghề: phân bố không ñồng ñều, 

chủ yếu tập trung ở các ñô thị.  

- Cơ sở vật chất: chưa ñủ ñể ñảm bảo ñiều kiện cho dạy nghề có 

chất lượng.  

- Đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa yếu: chưa huy ñộng ñược ñội 

ngũ chuyên gia nông nghiệp, nghệ nhân và các hội nghề nghiệp tham 

gia quá trình ñào tạo. 

- Nội dung, chương trình ñào tạo 

* Nội dung, chương trình nặng nề dàn trải, ñầu vào xơ cứng 

chưa thích hợp với phần lớn lao ñộng nông thôn. 

* Phương pháp dạy và học chuyển biến chậm, thời gian thực 

hành, thực tập ít.  

* Chưa có chương trình giảng dạy cho những nghề truyền thống 

cũng như những ngành nghề ñược quan tâm và có nhu cầu như hiện 

nay.  

- Tài chính: Công tác huy ñộng nguồn lực tài chính cho dạy 

nghề chưa hiệu quả. Chi phí ñầu tư, hỗ trợ cho việc ñào tạo nghề cho 

LĐNT còn thấp.  
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CHƯƠNG 3 

 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GI ẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO  

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PH Ố TAM K Ỳ 

 

3.1. Căn cứ xây dựng giải pháp 

3.1.1. Một số quan ñiểm chủ ñạo về ñào tạo nghề cho LĐNT 

3.1.2. Phương hướng ñào tạo nghề cho LĐNT 

3.1.3.  Mục tiêu ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn thành phố 

Tam Kỳ 
3.1.4. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của TPTK những năm ñến 

3.1.5. Nhu cầu ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn thành phố 

Tam Kỳ 

3.1.4.1. Dự báo nhu cầu sử dụng lao ñộng  

 Trong vòng 5 năm (từ năm 2011 ñến năm 2015) các doanh 

nghiệp ñang hoạt ñộng trên ñịa bàn thành phố có nhu cầu tuyển dụng 

7014 người lao ñộng với các ngành nghề khác nhau. Trong ñó năm 

2011 nhu cầu tuyển dụng cao nhất: 5301 chỉ tiêu và các nhu cầu này 

giảm dần qua các năm.  

3.1.4.2. Dự báo nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn thành phố 

Tam Kỳ  

Tổng số lao ñộng nông thành phố Tam Kỳ có nhu cầu học 

nghề là 1621 người (tại thời ñiểm khảo sát năm 2010), chiếm 9,85% 

tổng số lao ñộng nông thôn thành phố và chiếm 46,34% tổng số lao 

ñộng nông thôn có nhu cầu học nghề toàn thành phố, cụ thể: 
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+ Về trình ñộ ñào tạo 
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Hình 3.1.  Số lao ñộng nông thôn TPTK có nhu cầu học nghề chia 

theo trình ñộ ñào tạo (Đơn vị tính: người) 

71,88% tổng số LĐNT TPTK tham gia học nghề muốn ñược 

học nghề với thời gian học dưới 1 năm. Bậc trung cấp nghề cũng ñược 

số LĐNT TPTK ñăng ký tham gia học khá cao (chiếm 23,31%). Bậc 

cao ñẳng nghề ñược ñăng ký ít nhất (4,81%).  

+ Cơ cấu nhóm  ngành nghề ñào tạo 

16,53% lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ muốn ñược 

ñào tạo nông, lâm nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi); ngư nghiệp (ñánh 

bắt, nuôi trồng thủy sản) chiếm ít nhất (53 người chiếm 3,27%); 

CNXD chiếm tỷ lệ cao nhất (611 người chiếm 37,69%). Điều ñáng nói 

ở ñây là lĩnh vực dịch vụ số LĐNT tham gia học nghề ít nhất (chiếm 

13,76%). 

+ Đặc ñiểm lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ có nhu cầu học 

nghề 

Xét về vị trí ñịa lý; xét về ñộ tuổi; về trình ñộ học vấn; về trình 

ñộ chuyên môn kỹ thuật; về tình trạng hoạt ñộng kinh tế hiện tại. 
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3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tác ñào tạo nghề 

cho lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ 

3.2.1. Giải pháp nâng cao nhận thức về học nghề ñối với người lao 

ñộng 

- Nâng cao nhận thức về học nghề bằng nhiều hình thức hành 

ñộng thực tế. 

- Phải vượt qua những khó khăn xuất phát từ chính bản thân 

mình khi học nghề  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn ñào tạo nghề 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền một cách thường 

xuyên, sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy 

nghề theo QĐ 1956 và QĐ 494 bằng nhiều hình thức.  

3.2.2. Nhóm giải pháp ñối với cơ sở ñào tạo 

- Xây dựng và phát triển ñội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 

ñào tạo nghề theo yêu cầu mới 

Phát triển ñội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác dạy nghề và tư 

vấn việc làm.  

- Xây dựng chương trình dạy nghề theo diện rộng 

Đáp ứng cho nhiều ñối tượng học viên nhất là với ñối tượng có 

trình ñộ học vấn thấp, vốn chiếm tỷ lệ lớn ở nông thôn. 

Khi chọn nghề ñào tạo cho LĐNT TPTK và xây dựng chương 

trình dạy nghề tương ứng cần căn cứ vào: 

 + Nhu học nghề của lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ;  

+ Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn 

thành phố trong những năm tới; 

 + Vị trí ñịa lý, ñặc ñiểm KT-XH của từng ñịa phương; 

 + Đặc ñiểm của LĐNT thành phố ñể xác ñịnh nghành nghề 

ñào tạo cho phù hợp. 
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- Đổi mới phương pháp ñào tạo, gắn lý thuyết với thực hành. 

Chuyển mạnh ñào tạo nghề theo năng lực sẵn có của cơ sở ñào 

tạo sang ñào tạo theo nhu cầu học nghề của LĐNT và yêu cầu của thị 

trường lao ñộng. 

+ Chú trọng các chương trình dạy nghề theo các hình thức kèm 

cặp, truyền nghề tại các làng nghề và các doanh nghiệp. 

+ Đối với những ngành thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp: cơ sở 

dạy nghề cần liên kết với doanh nghiệp. 

+ Đối với những ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp: nên kết 

hợp với những hội như hội nông dân, hội làm vườn, hội sinh vật cảnh 

ñể ñào tạo nghề lưu ñộng cho nông dân; dạy nghề tại nơi sản xuất, tại 

hiện trường theo kiểu FFS (Farmer Field Schools)... 

+ Thời gian ñào tạo linh hoạt: nên ñào tạo nghề ngắn hạn vào 

những lúc nông nhàn, tránh sắp xếp thời gian ñào tạo lúc vào mùa vụ. 

Tác giả xin ñề xuất mô hình ñào tạo liên kết “4 nhà” (nhà nước 

– trưởng ban ñào tạo, nhà nông – người học, nhà trường – người ñào 

tạo, nhà sử dụng lao ñộng – doanh nghiệp). 

- Đẩy mạnh ñầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề  

3.2.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách 

- Hoàn thiện công tác dự báo nhu cầu lao ñộng theo ngành 

nghề, cấp trình ñộ  

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, hệ thống giao dịch trên 

thị trường lao ñộng, ña dạng hóa các kênh giao dịch như: chợ việc 

làm, trang website việc làm… 

- Xây dựng kế hoạch ñào tạo nghề gắn với chương trình giải 

quyết việc làm và xoá ñói giảm nghèo. 

Kết hợp các chương trình giải quyết việc làm, xóa ñói giảm 

nghèo với kế hoạch ñào tạo nghề cũng như quy hoạch ñịnh hướng 
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phát triển KT-XH của thành phố. Căn cứ vào quy hoạch phát triển 

KT-XH, của từng ñịa phương ñể xác ñịnh ngành nghề ñào tạo cho phù 

hợp, tập trung ñầu tư cho các nghề mũi nhọn của từng xã.  

- Hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển ñào tạo nghề 

Nhanh chóng lập dự án ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

với những ngành nghề phù hợp.  

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách khuyến 

khích các DN thuộc mọi thành phần kinh tế ñầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, kinh phí cho dạy nghề ở khu vực nông thôn.  

Ưu ñãi về cơ chế, chính sách cho DN trong hoạt ñộng liên kết 

ñào tạo nghề; tôn vinh kịp thời những giáo viên, cán bộ quản lý, các 

nghệ nhân có thành tích xuất sắc trong ñào tạo, truyền nghề. 

Từng bước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở 

dạy nghề về ñào tạo, phát triển chương trình, tổ chức, nhân sự và tài 

chính…  

Tăng cường hoạt ñộng kiểm tra giám sát cũng như ñẩy mạnh 

tuyên truyền, vận ñộng và nâng cao nhận thức.  

- Phân luồng hướng nghiệp cho học sinh phổ thông nông thôn 

- Giải pháp cụ thể kinh phí ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn 

trong thời gian ñến thực hiện Quyết ñịnh 494/QĐ-UBND tỉnh Quảng 

Nam ngày 15 tháng 02 năm 2011. 
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu tác giả xin rút ra m ột số kết luận 

như sau: 

- Tác giả ñã thực hiện ñược mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

của ñề tài: làm sáng tỏ ñược cơ sở lý luận liên quan ñến ñào tạo nghề 

cho lao ñộng nông thôn. 

- Đưa ra cách nhìn tổng quát về thực trạng nguồn nhân lực lao 

ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ. 

- Đánh giá thực trạng hoạt ñộng ñào tạo nghề cho lao ñộng nông 

thôn thành phố Tam Kỳ trong thời gian qua về những kết quả ñạt ñược 

cũng như những tồn tại, hạn chế. 

- Đề xuất mô hình ñào tạo nghề phù hợp với lao ñộng nông thôn 

thành phố Tam Kỳ. 

- Xác ñịnh ñược nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn 

thành phố Tam Kỳ về: về số lượng cũng như những ngành nghề ñào 

tạo. 

- Xác ñịnh ñược các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng của các 

doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố trong thời gian ñến. 

- Đề xuất các giải pháp cơ bản ñể hoàn thiện công tác ñào tạo 

nghề cho lao ñộng nông thôn thành phố Tam Kỳ, cụ thể:  

+ Hoàn thiện công tác dự báo nhu cầu ñào tạo nghề trong thời 

gian ñến; 

+ Giải pháp nâng cao nhận thức về học nghề ñối với người lao 

ñộng; 

+ Nhóm giải pháp ñối với cơ sở ñào tạo; 

+ Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách. 
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2. Kiến nghị 

2.1. Đối với lao ñộng nông thôn học nghề 

- Cần nhận thức ñược việc học nghề là quyền lợi, trách nhiệm và 

là cơ hội cho việc tiến thân lập nghiệp cho bản thân. 

- Tham gia học nghề một cách nghiêm túc. 

2.2. Đối với phòng LĐTB&XH 

- Nghiên cứu, xác ñịnh các ngành nghề ñào tạo cho phù hợp. 

2.3. Đối với sở LĐTB&XH 

- Phân chia lớp cho phù hợp với ñặc ñiểm kinh tế cũng như nơi ở 

của họ; tiến hành cấp phát thẻ học nghề cho từng nhóm ñối tượng 

tham gia học nghề. 

- Đối với nhóm ngành nghề phi nông nghiệp nên liên hệ với các 

doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố ñể ký kết ñào tạo. 

- Thường xuyên theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra giám sát ñánh giá chất 

lượng ñạo tạo. 

2.4. Đối với cơ sở ñào tạo nghề 

- Nhận thức ñúng ñắn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình về ñào 

tạo nghề cho lao ñộng nông thôn. 

- Nhanh chóng rà soát tình hình cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất 

phục vụ cho việc ñào tạo nghề ñể trình các cấp có thẩm quyền xem xét 

ñầu tư (ñối với các cơ sở công lập) theo QĐ 494. Riêng ñối với các cơ 

sở ñào tạo nghề ngoài công lập cần nhanh chóng hoàn thiện các tiêu 

chí về ñào tạo nghề theo QĐ 71. 

2.5. Đối với các doanh nghiệp 

Doanh nghiệp hỗ trợ nông dân trong việc xây dựng các vùng 

nguyên liệu tập trung, việc làm sau ñào tạo./. 


