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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế nước 

ta, quá trình đô thị hoá đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Tỉnh 

Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng cũng không 

nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá, đặc biệt là ở các 

vùng thuộc diện thu hồi đất đang đặt ra nhiều vấn đề kinh tế, xã hội cần 

giải quyết: hàng nghìn hộ nông dân mất đất sản xuất, thiếu việc làm nên 

thu nhập thấp và giảm dần; các tệ nạn xã hội phát triển; môi trường sinh 

thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng; sự phân hoá về thu nhập và đời sống 

trong nội bộ dân cư tăng lên. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi nghề 

nghiệp và tìm kiếm việc làm của họ rất khó khăn bởi trình độ, tay nghề 

không có, lạ lẫm với kỹ năng làm việc trong môi trường công nghiệp. 

Chính vì vậy, đào tạo nghề để tạo việc làm cho người lao động thuộc 

diện thu hồi đất nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân trên địa 

bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình là vấn đề rất cần thiết đòi hỏi 

chính quyền các cấp cần phải quan tâm. Do đó, tôi đã chọn nghiên cứu 

đề tài: “Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 

trên địa bàn thành phố Đồng Hới”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Làm rõ cơ sở lý luận về đào tạo nghề cho lao động.  

- Phân tích, đánh giá khái quát thực trạng công tác đào tạo nghề 

cho người lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng 

Hới trong những năm gần đây.  

- Đề xuất giải pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện việc 

đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn 

thành phố Đồng Hới trong quá trình đô thị hoá.  
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến việc đào tạo nghề cho 

lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Chủ yếu tập trung các đối tượng thuộc diện thu hồi đất trên địa 

bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có tham khảo kinh nghiệm 

của thành phố khác. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kế, so 

sánh, đánh giá, dự báo, điều tra khảo sát..... 

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo luận 

văn được chia làm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nghề. 

Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc 

diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới.  

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho 

lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG 

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ  

1.1.1. Khái niệm về nghề và đào tạo nghề  

a. Khái niệm nghề  

- Đó là hoạt động, là công việc về lao động của con người được 

lặp đi lặp lại. 
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- Là sự phân công lao động xã hội, phù hợp với yêu cầu xã hội. 

- Là phương tiện để sinh sống. 

- Là lao động kỹ năng, kỹ xảo chuyên biệt có giá trị trao đổi  

trong xã hội đòi hỏi phải có một quá trình đào tạo nhất định. 

b. Khái niệm đào tạo nghề  

Đào tạo nghề là sự phát triển có hệ thống kiến thức, kỹ năng, kỹ 

xảo cho mỗi cá nhân để họ thực hiện một nghề hoặc một nhiệm vụ cụ 

thể một cách tốt nhất. Đào tạo được thực hiện bởi các loại hình tổ chức  

chuyên ngành nhằm thay đổi hành vi và thái độ làm việc của con người, 

tạo cho họ khả năng đáp ứng được tiêu chuẩn và hiệu quả công việc 

chuyên môn. 

1.1.2. Phân loại đào tạo nghề  

a. Phân loại đào tạo nghề 

* Căn cứ vào thời gian đào tạo nghề: Đào tạo ngắn hạn; Đào tạo 

dài hạn. 

* Căn cứ vào nghề đào tạo đối với người học: Đào tạo mới;  Đào 

tạo lại;  Đào tạo nâng cao. 

b. Các hình thức đào tạo nghề 

* Đào tạo nghề chính quy 

* Đào tạo nghề tại nơi làm việc (đào tạo trong công việc) 

* Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp 

* Đào tạo nghề kết hợp tại trường và doanh nghiệp 

1.1.3. Vai trò của đào tạo nghề  

Mục tiêu của dạy nghề là đào tạo con người lao động có kiến thức, 

kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm 

nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm 

tạo điều kiện cho người lao động  có khả năng tìm việc làm đáp ứng yêu 

cầu phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng an ninh”. 

Dạy nghề trong thời kỳ CNH - HĐH bao hàm nội dung rất phong 



4 

phú từ “dạy chữ, dạy người” tới dạy nghề, dạy đạo lý nghề nghiệp, dạy 

pháp luật tác phong công nghiệp. Dạy nghề phải gắn liền với giải quyết 

việc làm , với sử dụng người lao động có tay nghề, với phát triển nhân 

lực, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài.  

1.1.4. Đặc điểm, yêu cầu của hoạt động đào tạo nghề  

a. Đặc điểm của hoạt động đào tạo nghề  

- Trong dạy thực hành nghề có mối liên hệ trực tiếp với thực tiễn 

sản xuất, trong khi đó dạy lý thuyết nghề có mối liên hệ gián tiếp với 

sản xuất. 

- Trong dạy thực hành đơn vị thời gian là ngày, học ở nơi đào tạo 

nghề như; xưởng thực hành, hoặc phân xưởng sản xuất ngoài xí nghiệp 

hoặc ở phòng thực nghiệm.  

- Trong dạy học thực hành nghề lao động học tập có tính chất 

phân hóa cao do sự đa dạng phong phú các yêu cầu đặc trưng của hàng 

trăm nghề đào tạo khác nhau của các loại hình và con đường đào tạo 

khác nhau. 

b. Yêu cầu của hoạt động đào tạo nghề  

Bất kỳ hoạt động nghề nghiệp nào,muốn đạt kết quả tốt bao giờ 

cũng phải đảm bảo 2 mặt chủ yếu: 

- Tính chính xác, nhanh gọn của các thao tác, động tác chính là 

kỹ xảo. 

- Cách tổ chức sản xuất, hình thành kỹ năng, phát triển tư duy. 

1.1.5. Hệ thống tổ chức đào tạo nghề  

Hệ thống tổ chức đào tạo dạy nghề gồm các trường chính quy và 

các cơ sở dạy nghề. 

Căn cứ  vào thời gian đào tạo, đào tạo dạy nghề được chia làm 

hai loại: 

Đào tạo dạy nghề dài hạn (cả đào tạo mới và đào tạo lại): là hình 

thức đào tạo phổ biến tại các trường chính quy của Nhà nước, các Bộ, 
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Ngành và các tỉnh. Thời gian đào tạo nghề dài hạn thường  từ một năm 

trở lên. 

Đào tạo dạy nghề ngắn hạn: Là cách tổ chức dạy nghề trong thời 

gian ngắn (từ 3 đến 12 tháng). 

1.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ  

1.2.1. Xác định mục tiêu đào tạo nghề  

- Mục tiêu dạy nghề phải được diễn đạt theo yêu cầu của người 

học chứ không phải chức năng của người dạy. Người học là chủ thể 

thực hiện mục tiêu để chiếm lĩnh khả năng mới. 

- Mục tiêu dạy nghề phải thiết thực, phù hợp và có tính khả thi. 

- Xác định trình độ cần đạt được và phương pháp để đo lường 

được mức độ thành công của người học. 

- Xác định được trình độ hiện có của học sinh và thời gian, cơ sở 

vật chất. 

1.2.2. Xác định nhu cầu đào tạo nghề  

Nhu cầu đào tạo của một người là những gì người đó cần học để 

có thể đạt tới một mục tiêu nhất định trong cuộc sống hay trong công 

việc của họ. Thông thường, nhu cầu học xuất phát từ nhiệm vụ phát 

triển địa phương, mong muốn và khả năng người lao động, khả năng và 

điều kiện của nhà trường.  

Do vậy, nhu cầu đào tạo chính là những kiến thức, kỹ năng, 

phương pháp và quan điểm mà học viên cần học để đáp ứng những 

nguyện vọng trong công việc và cuộc sống của họ. 

* Ý nghĩa, tầm quan  trọng của việc xác định nhu cầu đào tạo. 

Xác định và phân tích nhu cầu đào tạo cần được coi là nhiệm vụ 

bắt buộc của công tác đào tạo.  

Xác định và phân tích nhu cầu đào tạo là bước phải tiến hành 

trước tiên để có một chương trình đào tạo hiệu quả.  

Kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo giúp thiết kế khóa đào tạo sao 
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cho có thể đáp ứng được những nhu cầu chung và cả những nhu cầu 

riêng biệt của nhóm học viên mục tiêu. 

1.2.3. Xác định chƣơng trình đào tạo nghề  

- Nội dung dạy nghề phải phù hợp với mục tiêu đào tạo.  

- Nội dung dạy nghề phải đảm bảo tính cân đối và toàn diện giữa 

các mặt: thể hiện ở chỗ bên cạnh việc cung cấp kiến thức, kỹ năng, kỹ 

xảo cần coi trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức. 

- Nội dung đào tạo phải gắn liền với thực tế sản xuất. 

- Nội dung dạy nghề phải đảm bảo tính khoa học, cơ bản hiện đại 

phù hợp với trình độ người học. 

+ Tính khoa học: Đảm bảo cho nội dung dạy nghề cung cấp 

những tri thức đủ để nắm vững chuyên môn, nghề nghiệp. 

+ Phù hợp với trình độ người học: Đảm bảo tính vừa sức trong 

nhận thức của học viên. 

+ Tính hiện đại: Nội dung dạy nghề phải đảm bảo tính liên thông 

và tính hệ thống giữa các môn học và liên thông giữa các cấp học. 

1.2.4. Lựa chọn hình thức, phƣơng pháp đào tạo nghề  

Phương pháp học gồm 4 nhóm: nhóm phương pháp dạy học dùng 

lời, nhóm phương pháp dạy học trực quan, nhóm phương pháp thực 

hành và nhóm phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học sinh. Như 

vậy, mỗi phương pháp có một phạm vi nhất định, nó quy định trình tự 

kế tiếp của các  bước riêng rẽ của tư duy và hành động. 

Phương pháp dạy học là tổng hợp các cách thức hoạt động của 

thầy trò nhằm thực hiện tối ưu mục đích, nhiệm vụ dạy học.  

1.2.5. Đánh giá kết quả đào tạo nghề 

Đánh giá kết quả thành tích học tập của học sinh là khâu không 

thể thiếu trong quá trình dạy học. Đánh giá có quan hệ hữu cơ với quá 

trình dạy học. Đánh giá là động lực thúc đẩy tích cực hoạt động dạy học 

và là công cụ do trình độ người học. Những yêu cầu cơ bản của việc 
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đánh giá kết quả học tập của học sinh gồm: 

- Đảm bảo việc đánh giá là đánh giá kết quả đạt được mục tiêu 

giáo dục. 

- Đảm bảo tính khách quan. 

- Đảm bảo tính công khai.  

1.3. ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO 

ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT  

1.3.1. Đặc điểm của lao động thuộc diện thu hồi đất 

Lao động thuộc diện thu hồi đất không tin vào các nhà xây dựng, 

thiết bị và tổ chức các khóa đào tạo hay họ thấy bị áp đặt bởi những 

người này.  

Nông dân không nhận thức được nhu cầu đào tạo của mình là như 

thế  nào và có các cơ hội nào về đào tạo. 

Thảo luận về các nhu cầu đào tạo bị chi phối bởi những nhóm 

người có quyền lực nhất định như những người có vai trò định hướng, 

lãnh đạo, những người lao động giàu có và những nam lao động... mà 

không kể đến lợi ích của những người dễ bị tổn thương như lao động 

nghèo, phụ nữ, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. 

1.3.2. Yêu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 

Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung và lao 

động thuộc diện thu hồi đất nói riêng phải trên diện rộng, từ những nghề 

nông, lâm, ngư nghiệp cho đến các ngành, nghề tiểu - thủ công nghiệp 

và dịch vụ,... 

1.3.3. Các điều kiện ảnh hƣởng đến đào tạo nghề cho lao động 

thuộc diện thu hồi đất 

a. Chính sách của Nhà nước đối với người bị thu hồi đất 

b. Trình độ của người học nghề  

c. Hệ thống cơ sở đào tạo nghề  

d. Điều kiện, kinh tế - xã hội địa phương 
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1.4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG 

THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 

1.4.1. Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng 

Đà Nẵng đã phối hợp với tổng cục dạy nghề, dự án thị trường lao 

động liên minh châu Âu tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho 

giáo viên và người dạy nghề phục vụ cho đề án dạy nghề cho lao động 

nông thôn. Đối tượng là các giáo viên dạy nghề của các trường nghề 

chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và các cán bộ, kỹ sư, người 

lao động có tay nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các nghệ 

nhân có nhu cầu học để tham gia dạy nghề cho lao động thu hồi đất. Sự 

hỗ trợ của quốc tế và Trung ương góp phần nâng cao năng lực của các 

tổ chức đào tạo nghề trên địa bàn thành phố. 

1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Bình Dƣơng 

Mô hình đáng chú ý nhất là việc cấp đất tái định cư nằm trong 

khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ của tỉnh Bình Dương, mỗi lao 

động mất đất trên 18 tuổi sẽ được cấp 300m
2
 đất để làm ăn. 

Bình Dương đã tăng cường triển khai đề án dạy nghề cho lao 

động thu hồi đất, trong đó tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội 

trong đào tạo nghề.  

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ  

CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

CỦA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

b. Địa hình, đất đai 

2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Hới 
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a. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

Thành phố Đồng Hới với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 

giai đoạn 2001-2005 là 12,5%, đời sống của nhân dân ngày càng được 

nâng cao; tỷ lệ hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo ngày càng giảm, 

không có hộ đói. 

Tuy nhiên nếu so sánh về mặt cơ cấu kinh tế thì tỷ trọng của nông 

nghiệp hằng năm vẫn đang giảm xuống và tỷ trọng các ngành thương 

mại dịch vụ và công nghiệp tăng đều hằng năm. Điều này cũng phù hợp 

với mục tiêu phát triển kinh tế trong tương lai của thành phố Đồng Hới 

theo hướng công nghiệp hóa - đô thị hóa.  

b. Dân số và lao động 

c. Cơ sở hạ tầng  

- Hệ thống giao thông 

- Hệ thống cấp thoát nước 

- Hệ thống mạng cung cấp điện và thông tin. 

d. Văn hóa, giáo dục, y tế 

Việc đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế đã được các cấp, 

các ngành của tỉnh và thành phố quan tâm đặc biệt.  

2.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT VÀ TÁC ĐỘNG 

ĐẾN LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

2.2.1. Chủ trƣơng thu hồi đất của thành phố Đồng Hới 

Chủ trương của thành phố là phải thu hồi đất ngoài mục đích 

quốc phòng, an ninh còn để phát triển kinh tế - xã hội nhằm xây dựng 

các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ, tạo mặt bằng sản xuất, 

kinh doanh.  

2.2.2. Tình hình giải toả, di dời trong quá trình đô thị hoá 

trên địa bàn TP. Đồng Hới 
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Bảng 2.4: Diện tích đất được thu hồi giải tỏa trên địa bàn thành phố 

Đồng Hới 

ĐVT: Ha 

STT Tên xã phường 
Năm 

2010 2011 2012 

1 Phường Hải Đình 3,0 12,0 4,2 

2 Phường Phú Hải 3,2 5,0 4,2 

3 Phường Đồng Mỹ 0,0 0,0 0,0 

4 Phường Hải Thành 2,4 5,0 5,6 

5 Phường Nam Lý 21,8 24,3 12,7 

6 Phường Bắc Lý 1,9 18,0 13,6 

7 Phường Bắc Nghĩa 12,5 29,0 26,0 

8 Phường Đức Ninh Đông 22,5 27,0 11,2 

9 Phường Đồng Sơn 41,5 45,0 9,5 

10 Phường Đồng Phú 21,7 31,4 11,3 

11 Xã Đức Ninh 10,4 18,4 7,3 

12 Xã Thuận Đức 11,6 25,1 4,3 

13 Xã Lộc Ninh 3,7 6,0 2,2 

14 Xã Bảo Ninh 2,8 5,6 5,1 

15 Xã Nghĩa Ninh 2,1 3,4 2,6 

16 Xã Quang Phú 0,9 1,8 1,2 

Tổng cộng 162 257 121 

Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường Đồng Hới 

2.2.3. Tác động của việc giải toả, di dời đến kinh tế - xã hội và 

ngƣời lao động  

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, Đảng bộ chính quyền 

và nhân dân TP Đồng Hới đã dồn sức phấn đấu xây dựng thành phố 

phát triển toàn diện về mọi mặt. Công cuộc chỉnh trang đô thị, xây dựng 

cơ sở hạ tầng, phát triển các KCN tập trung giữ vai trò hết sức quan 

trọng.  

2.2.4 Thực trạng việc làm và trình độ của ngƣời lao động 

thuộc diện thu hồi đất 
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Bảng 2.7: Trình độ học vấn của lao động thuộc diện thu hồi đất 

Đơn vị: Người, % 

Trình độ học vấn 

2010 2011 2012 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Tốt nghiệp tiểu học 128 6,7 87 7,6 41 7,7 

Tốt nghiệp THCS 699 36,5 381 33,2 169 31,5 

Tốt nghiệp THPT 1.087 56,8 680 59,2 328 60,8 

Cộng 1.914 100 1.148 100 538 100 

        Nguồn: Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới 

2.2.5. Yêu cầu và mục đích đào tạo nghề cho ngƣời lao động 

bị thu hồi đất 

Đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất hướng đến mục tiêu lao 

động có chất lượng cao, tay nghề vững, có việc làm ổn định là nhiệm vụ 

quan trọng. 

Cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, về đào tạo nghề và giải quyết việc làm sâu rộng trong nhân 

dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; rà soát, đổi mới chương 

trình đào tạo cho phù hợp với thực tế.  

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG 

THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG 

HỚI 

2.3.1. Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo nghề cho lao 

động thuộc diện thu hồi đất 

Hệ thống các cơ sở dạy nghề được phân bổ tại tất cả các phường, 

xã trên địa bàn thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho lao động thuộc 

diện thu hồi đất tham gia học nghề. 

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi 

đất hiện nay ở Đồng Hới vẫn còn thiếu tính định hướng, chưa gắn với 
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quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sản xuất, quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới... nên hiệu quả chưa cao, người lao động bị thu 

hồi đất vẫn chưa có việc làm ổn định. 

Do đó UBND thành phố Đồng Hới xác định mục tiêu là phải đào 

tạo nghề cho những lao động thuộc diện thu hồi đất, nhất là ở những nơi 

bị thu hồi đất nông nghiệp để giải quyết việc làm, ổn định đời sống, ổn 

định sản xuất và đây là nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi các cấp, ban, ngành 

phải phối hợp thực hiện. 

Để thực hiện mục tiêu này thì công tác đào tạo nghề phải căn cứ vào 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, yêu cầu của thị trường 

sử dụng lao động và chương trình xây dựng nông thôn mới… từ đó xác 

định các ngành nghề cần đào tạo cho phù hợp.  

2.3.2. Thực trạng về nhu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc 

diện thu hồi đất 

a. Những chính sách của thành phố về đào tạo nghề cho lao 

động thuộc diện thu hồi đất 

Hiện nay, đứng trước tình hình nhiều dự án mới của thành phố tiến 

hành giải phóng mặt bằng để thực hiện tiến độ, đẩy nhiều người lao động bị 

thu hồi đất mất nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh, mất việc làm. 

Hiểu được điều này, thành phố đã ban hành các chính sách, nguồn 

lực tài chính, giải quyết tốt các vấn đề kinh tế - xã hội,… để có thể tạo điều 

kiện thuận lợi và tốt nhất để người lao động bị thu hồi đất sớm có việc làm. 

b. Nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn TP Đồng Hới 

Nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Đồng Hới cho 

thấy: lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng ngày càng tăng, còn 

nông nghiệp thì ngày càng giảm, nhu cầu lĩnh vực dịch vụ, nhất là du lịch, 

dịch vụ nhà hàng, khách sạn tăng nhanh. Do vậy cần phải tập trung đầu tư 

phát triển dạy nghề trong lĩnh vực dịch vụ, nhằm chuyển dịch mạnh cơ cấu 

lao động sang lĩnh vực dịch vụ sau năm 2013. 
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c. Nhu cầu học nghề của người lao động thuộc diện thu hồi đất 

Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và XH thành phố 

giai đoạn 2010 - 2012 thì trong tổng số 3.600 lao động bị mất việc làm thì 

có 1.590 lao động cần được đào tạo nghề, chiếm 44,2%. Năm 2010 số 

lượng lao động có nhu cầu học nghề là cao nhất với 668 người và năm 

2012 có nhu cầu  học nghề là thấp nhất với 447 người. 

2.3.3. Thực trạng về chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động 

thuộc diện thu hồi đất 

a. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên 

phục vụ công tác đào tạo nghề 

- Cơ sở đào tạo nghề:  

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống đào tạo nghề của 

TP. Đồng Hới trong những năm qua đã có sự phát triển đáng kể, hiện nay 

thành phố Đồng Hới có 03 Trường Trung cấp dạy nghề, 05 Trung tâm dạy 

nghề của các hội như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ… Ngoài 

các trường trung cấp nghề thì các trung tâm đều có quy mô nhỏ, cơ sở đào 

tạo nghề đều chưa đủ chuẩn về diện tích cho thực hành, không có nhà tập 

thể chất, khu nội trú, sân chơi, thư viện. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề:  

Tính đến cuối năm 2012, tổng diện tích đất các cơ sở đào tạo nghề 

đang sử dụng là 79.685m2, trong đó cơ sở công lập chiếm 63,2%, cơ sở 

ngoài công lập chiếm 36,8%. Cơ sở có diện tích lớn nhất là 18.878 m2, cơ 

sở có diện tích nhỏ nhất là 100m2. Tổng giá trị đầu tư mua sắm trang thiết 

bị khoảng 37,8 tỷ đồng, trong đó cơ sở ngoài công lập chiếm 35,6%. 

- Đội ngũ giáo viên đào tạo nghề:   

Theo thống kê năm 2012 thì tổng số giáo viên dạy nghề trên địa bàn 

thành phố là 132 giáo viên, trong số giáo viên có trình độ thạc sĩ chiếm 

3,2%, trình độ đại học - cao đẳng 96,8%. Trung bình bậc trung cấp là 1 

giáo viên / 21 học sinh, bậc công nhân kỹ thuật là 1 giáo viên / 29 học sinh.  
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b. Thực trạng về chương trình đào tạo nghề cho lao động thuộc 

diện thu hồi đất 

 Các cơ sở dạy nghề đã phối hợp với các trường, trung tâm trong và 

ngoài tỉnh, các trung tâm khuyến nông, lâm, ngư, các doanh nghiệp, thợ 

lành nghề lâu năm…đã biên soạn được 16 chương trình (12 chương trình 

sơ cấp nghề, 4 chương trình dạy nghề dưới 3 tháng), trong đó nghề nông 

nghiệp: 6 chương trình, nghề phi nông nghiệp: 10 chương trình; 

Năm 2012, các cơ sở dạy nghề cũng đã sử dụng một số chương trình 

dạy nghề trong 22 chương trình dạy nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp 

do Bộ Lao động - TB&XH ban hành và 28 chương trình dạy nghề nông 

nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Qua khảo sát, 

kiểm tra hầu hết các cơ sở đào tạo nghề trình độ trung cấp đã xây dựng 

chương trình hiện đại, tiếp cận được với thực tiễn đời sống sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ thời gian dành cho thực hành vẫn chưa 

đảm bảo theo quy định trung bình 55,6%. Đáng quan tâm là khối các 

trường trung cấp nghề thời gian đào tạo thực hành chiếm tỷ lệ 50,2% thấp 

hơn cả các trung tâm đào tạo nghề chiếm 57%. 

2.3.4. Thực trạng về hình thức, phƣơng pháp đào tạo nghề 

cho lao động thuộc diện thu hồi đất 

Dạy nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất vừa có ý nghĩa 

kinh tế, vừa có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Chính vì vậy, phải tổ 

chức dạy nghề thiết thực với bà con nông dân, đạt hiệu quả KT-XH.  

Hiện nay thành phố chủ yếu tập trung vào các hình thức đào tạo đó 

là: đào tạo tập trung tại các cơ sở dạy nghề, đào tạo nghề lưu động tại các 

làng nghề, đào tạo nghề từ xa đối với những nghề phù hợp. Theo đó hai 

loại hình đào tạo được chọn là đào tạo ngắn hạn và đào tạo dài hạn.  

2.3.5.  Đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu 

hồi đất 

a. Kinh phí đầu tư đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu 
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hồi đất  

b. Đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu 

hồi đất 

2.4. NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC 

ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI 

ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI  

2.4.1. Thành công của công tác đào tạo nghề cho lao động 

thuộc diện thu hồi đất 

Nhiều địa phương đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống 

chính trị và các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho 

người học sau khi học nghề được giải quyết việc làm, tham gia sản xuất, 

kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định đời sống, nhiều hộ gia đình đã thoát 

nghèo và trở thành hộ khá, đồng thời góp phần rất lớn vào việc chuyển 

dịch cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khơi dậy hoạt 

động của các làng nghề và tiến hành xây dựng nông thôn mới. 

Quy mô tuyển sinh ngày càng mở rộng, số lượng học viên hoàn 

thành chương trình được cấp bằng, giấy chứng nhận ngày càng tăng. 

Chất lượng đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất từng 

bước đã được nâng lên so với trước. Chất lượng nâng lên được thể hiện 

ở tính phù hợp giữa ngành nghề được đào tạo ngày càng đáp ứng yêu 

cầu sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở đào tạo nghề 

và có tham gia đòa tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất ngày 

càng được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn nâng cao cả về lý thuyết và 

thực hành.  

2.4.2. Hạn chế của công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc 

diện thu hồi đất 

Bên cạnh những thành tựu đạt được thì còn gặp nhiều hạn chế 
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như số nghề dạy còn ít, đơn điệu, chất lượng đào tạo còn thấp,sự phối 

hợp giữa địa phương với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong việc tổ chức 

việc làm cho người lao động sau khi học nghề chưa có hiệu quả. Công 

tác tuyên truyền tư vấn cho người lao động làm chưa tốt, do đó còn 

nhiều lao động chưa nhận thức được đi học nghề để hành nghề, chuyển 

đổi nghề làm giàu cho gia đình và xã hội, mà còn tư tưởng đi học nghề 

theo phong trào, đi học để hưởng quyền lợi từ các chính sách, đề án hỗ 

trợ của Nhà nước. Các hoạt động dịch vụ việc làm, cung cấp, dự báo 

thông tin thị trường lao động mới đạt được những kết quả bước đầu, 

chưa thể phục vụ kịp thời cho nhu cầu của thị trường, chưa đáp ứng đầy 

đủ yêu cầu của người lao động cũng như của doanh nghiệp, người sử 

dụng lao động. 

Ngoài ra, trong quá trình học nghề, người lao động còn gặp nhiều 

khó khăn, trong đó có khó khăn lớn nhất là do người lao động lớn tuổi, 

trình độ học vấn thấp nên khó tiếp thu kiến thức, do đường xa, thời gian 

không phù hợp. 

Từ thực tế đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất, thì 

hạn chế lớn nhất của công tác này là chưa xây dựng được chương trình 

khung, chưa gắn với việc làm và yêu cầu của doanh nghiệp.  

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế  

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

thành phố tuy đã được chú trọng nhưng do nhận thức của một bộ phận 

người lao động còn chưa rõ, làm nảy sinh tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào 

sụ hỗ trợ của Nhà nước trong vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm. 

Nhận thức của người dân, người lao động về việc học nghề chưa 

thực sự thấu đáo, chưa thấy được tầm quan trọng lâu dài của học nghề, 

việc tuyển dụng những công nhân. 

Vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý Nhà nước về đào tạo nghề, 

chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động mất đất. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Quy hoạch phát triển đô thị hoá trên địa bàn thành phố 

Đồng Hới đến năm 2020 

Trên cơ sở các quan điểm phát triển và việc luận chứng lựa chọn 

phương án tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các mục tiêu phát 

triển tổng quát và cụ thể của thành phố Đồng Hới trong giai đoạn 2011-

2020 được xác định như sau:  

a. Mục tiêu tổng quát 

Không ngừng nâng cao nhịp độ và chất lượng tăng trưởng trong 

từng ngành, từng lĩnh vực của thành phố; bảo đảm cho nền kinh tế 

thành phố tiếp tục tăng trưởng cao, trở thành địa bàn động lực kinh tế 

của tỉnh Quảng Bình, vùng Bắc Trung Bộ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp, giảm dần tỷ trọng 

nông nghiệp, hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. Trở thành thành phố 

giàu có về kinh tế, bền vững về môi trường, là đô thị biển văn minh, 

hiện đại, phát triển về mọi mặt xã hội. 

b. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu về kinh tế 

Mục tiêu về xã hội 

Mục tiêu về môi trường  

Về Quốc phòng - An ninh 

c. Lựa chọn các khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội 

thành phố Đồng Hới giai đoạn 2014 - 2020 

Để đảm bảo thành công quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành 

phố Đồng Hới đến năm 2020 cần tập trung vào các khâu đột phá sau: 
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(1) Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển dịch vụ du 

lịch là lợi thế của thành phố. 

(2) Tập trung hoàn chỉnh và hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng 

giao thông. 

(3) Ưu tiên đầu tư xây dựng trung tâm thương mại thành phố, 

củng cố và mở rộng mạng lưới chợ, hệ thống siêu thị .  

(4) Hoàn thành kết cấu hạ tầng các KCN, cụm công nghiệp trước 

năm 2015. 

(5) Củng cố và phát triển các loại dịch vụ vận tải, dịch vụ hậu cần 

nghề cá và phát triển ngành nghề mới giải quyết lao động tăng thu nhập. 

(6) Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, xây dựng 

được tiềm lực khoa học công nghệ mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển. 

3.1.2. Dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện 

thu hồi đất của thành phố giai đoạn 2014 - 2020 

Với việc nắm thông tin về nhu cầu sử dụng lao động, cần thiết 

phải khảo sát nhu cầu học nghề của đối tượng. Theo khảo sát của Phòng 

Lao động - Thương binh và xã hội thì năm 2014 với tổng số hộ di dời, 

giải tỏa là 1.420 hộ có 4.506 nhân khẩu thì có 609 người có nhu cầu học 

nghề. 

Theo số liệu thống kê trong 394 lao động có nhu cầu học nghề thì 

nam chiếm 68,51%, nữ chỉ chiếm 31,49%, số lao động nam có nhu cầu 

học nghề cao gấp hơn 2 lần số lao động nữ. 

3.1.3. Quan điểm, phƣơng hƣớng về đào tạo nghề cho lao 

động thuộc diện thu hồi đất 

a. Quan điểm 

Đào tạo nghề là một phần quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực. 

Đào tạo nghề phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường lao động. 

Phát triển đào tạo nghề theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa một 

cách toàn diện, đồng bộ. 
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Đầu tư cho đào tạo nghề là đầu tư cho phát triển, Nhà nước giữ 

vai trò chủ đạo trong đầu tư, nhưng không dàn trải. 

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung và lao động 

thuộc diện thu hồi đất, giải tỏa nói riêng là sự nghiệp của Đảng, nhà 

nước, của các cấp, các ngành và xã hội. 

b. Phương hướng 

- Từ năm 2014 trở đi, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo 

hướng phát triển dịch vụ, du lịch sẽ đặt ra cho công tác đào tạo nghề cẩn 

phải tăng tốc, đổi mới nội dung đào tạo, ngành nghề đào tạo cho chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế. 

- Phát huy quy mô giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục 

dạy nghề; quy hoạch mở rộng các trường trung cấp chuyên nghiệp và 

các hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường cao đẳng, đại 

học; các trường và cơ sở đào tạo nghề; …. 

- Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm khuyến khích và khai 

thác tốt nguồn lực từ đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật hiện có.  

- Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục đào tạo và dạy nghề. Hiện đại 

hoá công nghệ áp dụng các tiến bộ khoa hoc kỹ thuật để nâng cao năng 

lực quản lý. 

- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế để tạo việc làm, 

thành phố tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cả về thủ tục hành 

chính và cơ sở hạ tầng trong việc thành lập doanh nghiệp. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO 

LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

3.2.1. Xác định rõ mục tiêu đào tạo nghề cho lao động thuộc 

diện thu hồi đất 

- Mục tiêu tổng quát: Đào tạo nghề cơ bản đáp ứng nhu cầu đội 

ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên làm việc trực tiếp trong các 
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ngành kinh tế. 

- Mục tiêu cụ thể: Giảm dần sự bất hợp lý và lãng phí trong sử 

dụng nguồn lực lao động, mất cân đối giữa cung - cầu lao động. Tăng 

cơ hội đào tạo được nhân lực chất lượng tốt cho các chủ lao động và tạo 

cơ hội việc làm tốt cho người lao động bị thu hồi đất. Từ đó, giảm tỷ lệ 

thất nghiệp đồng thời tăng thời gian sử dụng lao động bị thu hồi đất. 

Nâng cao chất lượng nguồn lao động như tăng mức đầu tư dạy 

nghề. 

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo. Từng bước nâng cấp, phát 

triển cơ sở dạy nghề. Chú trọng đào tạo nhân lực chuyên môn cao cho 

những ngành kinh tế mũi nhọn.  

Số lượt người thuộc diện thu hồi đất được đào tạo nghề trung 

bình mỗi năm 2.000 lượt người. Đến năm 2015 lao động bị thu hồi đất 

qua đào tạo đạt 50%, năm 2020 đạt 75%. 

3.2.2. Xác định đúng nhu cầu đào tạo nghề cho lao động 

thuộc diện thu hồi đất 

Phát triển lực lượng lao động ở các nước đang phát triển nói 

chung, Việt Nam và thành phố Đồng Hới nói riêng về thực chất là nâng 

cao chất lượng lao động, nâng cao trình độ tay nghề, trình độ công 

nghệ...  

 Mục đích của người học nghề là những lao động thuộc diện thu 

hồi đất có thể có nhiều dạng: học để nâng cao tay nghề của nghề hiện 

có, học để chuyển nghề phụ thành nghề chính trong tương lai; học để 

tìm việc làm do không còn đất sản xuất nông nghiệp....  

Cần hướng mạnh đến công tác tư vấn học nghề phù hợp với điều 

kiện của người học, giới thiệu việc làm, chọn nghề để dạy trên cơ sở nhu 

cầu học nghề và việc làm của lao động thuộc diện thu hồi đất, chọn nghề 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương 

và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, liên kết với các doanh 
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nghiệp trong việc cam kết dạy nghề theo đặt hàng. 

3.2.3. Đổi mới chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động thuộc 

diện thu hồi đất 

Trên phạm vi thành phố, chương trình đào tạo nghề cho lao động 

thuộc diện thu hồi đất cần thiết phải đổi mới với các nội dung sau: 

Đổi mới và phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề 

cho lao động theo yêu cầu của thị trường lao động, thường xuyên cập 

nhật kỹ thuật, công nghệ mới. 

Huy động các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, nghệ nhân người lao động 

có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các 

trung tâm khuyến lâm ngư, nông dân sản xuất giỏi tham gia xây dựng 

chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động.  

Chương trình dạy nghề phải có nội dung về kiến thức kinh doanh 

và khởi sự doanh nghiệp để người lao động sau khi học nghề biết huy 

động vốn, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.  

3.2.4. Lựa chọn hình thức, phƣơng pháp đào tạo nghề cho lao 

động thuộc diện thu hồi đất có hiệu quả hơn 

Cần phải nghiên cứu và mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn và dài 

hạn phù hợp với hoàn cảnh của người lao động trên địa bàn thành phố, 

nhất là phù hợp với trình độ chuyên môn và khả năng phát triển trên địa 

bàn thành phố. 

Trong quá trình chiêu sinh, tuỳ tình hình cụ thể có thể áp dụng 

hình thức cử hay tuyển hoặc kết hợp cử, tuyển. Làm như vậy hoạt động 

đào tạo và dạy nghề ở thành phố sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, phù hợp 

với yêu cầu phát triển khác và không gặp khó khăn trong khâu sắp xếp 

và bố trí công việc sau này. 

Hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Hới diễn ra chủ yếu hai 

hình thức đào tạo, đó là đào tạo tập trung và đào tạo phân tán, vì vậy 

hướng sử dụng đội ngũ giáo viên có hai nguồn: lực lượng giáo viên 
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chuyên nghiệp của các trường chuyên nghiệp đóng trên địa bàn và lực 

lượng thợ lành nghề hiện có ở các cơ sở sản xuất, các nghề tiểu thủ 

công nghiệp tại nhà.  

 Liên kết với các doanh nghiệp để kết hợp mô hình vừa đào tạo 

vừa làm để nâng cao trình độ tay nghề và tăng thu nhập cho người lao 

động. 

3.2.5. Tăng cƣờng đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động 

thuộc diện thu hồi đất 

Để thực hiện đánh giá có hiệu quả, công tác đánh giá cần tập 

trung vào các vấn đề sau: 

Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động 

thuộc diện thu hồi đất. Ví dụ như khả năng tiếp thu của người học, cơ 

hội tìm kiếm việc làm sau khi được đào tạo. 

Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện việc đào tạo nghề cho lao 

động thuộc diện thu hồi đất ở các cấp hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ trên 

tất cả các xã, phường. Chú ý đến các đơn vị nằm trong chương trình ưu 

tiên, các cơ sở đào tạo nghề tư nhân. 

Lấy ý kiến chính từ những người lao động bị thu hồi đất xem 

cuộc sống của họ như thế nào sau khi được đào tạo nghề để có kết quả 

khách quan nhất từ việc đào tạo.  

Để làm tốt vấn đề quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động 

thuộc diện thu hồi đất cần bố trí cán bộ chuyên trách công tác dạy nghề 

thuộc Phòng Lao động thương binh và xã hội của thành phố.  

3.2.6. Các giải pháp khác 

a. Nâng cao nhận thức của xã hội về đào tạo nghề 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành, các đoàn 

thể; cán bộ công chức xã, phường về tầm quan trọng của công tác dạy 

nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất đối với việc tạo việc làm tăng 

thu nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
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b. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy 

nghề 

Căn cứ thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề, người tham gia 

dạy nghề và cán bộ quản lý dạy nghề tại các cơ sở tham gia dạy nghề 

cho lao động thuộc diện thu hồi đất để từ đó xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhằm đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng 

giáo viên, người tham gia dạy nghề và cán bộ quản lý dạy nghề. 

c. Đa dạng hoá, xã hội hoá, liên kết, hợp tác trong đào tạo nghề 

Tăng cường các chương trình hợp tác giữa cơ sở dạy nghề với 

doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình, thực hành, tư vấn và 

giới thiệu việc làm để đào tạo theo địa chỉ. 

Chú trọng các chương trình dạy nghề theo các hình thức kèm cặp, 

truyền nghề tại các làng nghề các doanh ngiệp; nghiên cứu triển khai 

các hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn, học qua 

các phương tiện đại chúng. 

d. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hỗ trợ học nghề và tìm 

kiếm việc làm 

Triển khai các cơ chế lồng ghép giữa hỗ trợ dạy nghề với các 

chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ cho vay vốn tạo 

việc làm... để huy động nhiều nguồn lực cho phổ cập nghề và tạo việc 

làm cho đối tượng lao động thuộc diện thu hồi  

e. Giám sát chặt chẽ quá trình đào tạo cho lao động bị thu hồi 

đất của các doanh nghiệp 

Tiến hành kiểm tra sát sao, tránh tình trạng doanh nghiệp nhận 

lao động theo hình thức đối phó, chỉ nhận làm một thời gian rồi kiếm lý 

do để sa thải họ.   
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KẾT LUẬN  

 Đào tạo nghề là một phần quan trọng của đào tạo nguồn nhân 

lực, là một trong những giải pháp đột phá của chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội nhằm phát triển nhanh đội ngũ lao động qua đào tạo nghề, 

xây dựng đội ngũ “công nhân trí thức” phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH 

thành phố. 

 Phát triển đào tạo nghề theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá một 

cách toàn diện đồng bộ từ mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, 

phương pháp đào tạo, phương pháp đánh giá kết quả học tập, đội ngũ 

giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề. 

Trong thời gian qua, mặc dù còn nhiều bất cập, yếu kém, song 

việc đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất đã góp phần tích 

cự vào phát triển kinh tế - xã hội. 

Căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đào 

tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất, Luận văn đã đưa ra một số 

kiến nghị về giải pháp để đạt được hiệu quả cao hơn trong công tác đào 

tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất. 

Mặc dù đã rất cố gắng, song do hạn chế về tài liệu nghiên cứu và 

khả năng của bản thân nên luận văn chắc chắn không tránh khỏi những 

sai sót nhất định. Các giải pháp đề ra tuy bám chặt vào các chủ trương, 

chính sách chung, song cũng có những phân tích, nhận định mang tính 

chủ quan tất yếu của cá nhân, tác giả thật sự mong muốn nhận được sự 

góp ý từ các thầy cô và đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn 

trong quá trình hoàn thành đề tài này. 


