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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Vấn đề giải toả, tái định cư là một quy luật không thể tránh khỏi trong 

quá trình phát triển và chỉnh trang đô thị. Đây là giai đoạn mà hầu hết các 

thành phố lớn trên thế giới trong quá trình phát triển của mình đều phải trải 

qua. 

Thành phố Đà Nẵng đang trong quá trình phát triển, chỉnh trang đô thị 

với rất nhiều dự án cùng với các chương trình di dời, tái định cư. Những năm 

qua, thành phố được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác 

giải tỏa, tái định cư trong cả nước với những thành tựu to lớn. Nhờ vậy, sau 

15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã trở thành một 

đô thị trẻ với diện mạo đô thị khang trang, hiện đại, kết cấu hạ tầng đô thị khá 

đồng bộ. 

Huyện Hòa Vang là một huyện mới được chia tách lại năm 2005 với 11 

xã, và hiện đang có nhiều dự án đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng. Hoạt 

động này đã tạo nên diện mạo khang trang cho một số xã của huyện Hòa 

Vang như Hòa Phong, Hòa Xuân, Hòa Tiến,… Tuy nhiên, việc giải tỏa, tái 

định cư cũng kéo theo những hệ lụy về kinh tế, văn hóa, xã hội cho các hộ gia 

đình bị thu hồi đất sản xuất, nhất là người nông dân. Đối với họ, khi những 

điều kiện sản xuất, bị mất đi thì nguy cơ phải đối mặt với đói nghèo là rất lớn. 

Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để sớm ổn định tình hình đời sống 

kinh tế, đặc biệt là đào tạo nghề để tạo công ăn việc làm cho người lao động 

bị thu hồi đất sản xuất của huyện Hòa Vang là vấn đề rất cần thiết. Do đó, tôi 

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

trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng” để nghiên cứu làm luận 

văn tốt nghiệp. 
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2. Tổng quan nghiên cứu 

Dưới đây là một số nghiên cứu mà bản thân người làm luận văn đã sưu 

tầm, tổng hợp làm tư liệu cho quá trình thực hiện đề tài của mình: 

- PGS.TS Nguyễn Tiệp (2011), “Việc làm cho lao động nông nghiệp 

trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất”.tapchicongsan.org.vn; 

ngày 22/12/2011 

- Phạm Minh Hạc (2003), “Đổi mới mạnh mẽ giáo dục nghề nghiệp và 

phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí Giáo dục (50) 

Tác giả Phạm Minh Hạc phân tích tình hình giáo dục đào tạo nước ta và 

phương hướng đổi mới giáo dục – đào tạo đã xác định việc xây dựng một nền 

giáo dục kỹ thuật, đó là “nền giáo dục được chỉ đạo bằng tư tưởng phục vụ 

phát triển công nghệ”, trong đó còn đề cập đến yếu tố: “bắt đầu chú ý nhiều 

hơn tới giáo dục nghề nghiệp”. 

- “Việc làm và thu nhập cho lao động bị thu hồi đất trong quá trình 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa và đô thị hoá”, Đề tài cấp nhà nước, Trường 

Đại học Kinh tế quốc dân (2005) 

Đề tài đã lý giải tính tất yếu của việc thu hồi đất trong quá trình công 

nghiệp hóa – hiện đại hóa và đô thị hoá, cho rằng đây vừa là cơ hội, vừa là 

thách thức đối với nước ta trong quá trình phát triển. Cơ hội đó là: tạo điều 

kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng hiện đại. 

Thách thức là: người dân mất đất không có việc làm và thu nhập, đời sống của 

họ tiềm ẩn sự bất ổn bên trong. Đề tài này cũng đưa ra các dự báo nhu cầu thu 

hồi đất và đưa ra khung chính sách đồng bộ bao gồm: Chính sách đền bù, bồi 

thường thiệt hại; Chính sách tạo việc làm; Chính sách tái định cư; Chính sách 

về trách nhiệm và nghĩa vụ của các đơn vị được nhận đất thu hồi sử dụng vào 

các mục đích phát triển các KCN và các chính sách xã hội liên quan để đảm 

bảo việc làm và thu nhập cho đối tượng bị thu hồi đất. 
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- “Thu nhập, đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi để xây 

dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế  - xã hội, các 

công trình công cộng phục vụ cho lợi ích quốc gia”, GS.TSKH Lê Du Phong, 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội (2007) 

Trong công trình này, các tác giả nêu lên một số vấn đề lý luận, thực 

trạng về thu nhập, đời sống, việc làm của người dân có đất bị thu hồi để xây 

dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các 

công trình công cộng phục vụ cho lợi ích quốc gia trong thời gian qua ở nước 

ta, đồng thời cho  thấy những khó khăn tồn tại. Qua đó, các tác giả đã đưa ra 

những quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm giải quyết việc làm, đảm bảo 

thu nhập và đời sống của người dân bị thu hồi đất thực hiện các nhiệm vụ 

kinh tế  - xã hội, các công trình công cộng phục vụ cho lợi ích quốc gia trong 

thời gian tới. 

- “Thực trạng thu nhập, đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi 

để xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội, nhu cầu công cộng và lợi ích quốc gia”, Đề tài cấp nhà nước, Bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (2005). 

Sau khi phân tích đánh, giá thực trạng thu nhập, đời sống, việc làm của 

người có đất bị thu hồi ở 7 tỉnh/thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 

Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Cần Thơ, Bình Dương. Đề tài đề xuất các 

quan điểm, phương hướng, giải pháp và các điều kiện giải quyết thu nhập, đời 

sống, việc làm của người có đất bị thu hồi đất để xây dựng các khu công 

nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhu cầu công 

cộng và lợi ích quốc gia những năm tới. 

- “Phát triển thị trường lao động thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”, 

Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (2011) 

Là nghiên cứu về thị trường lao động và việc làm cho người lao động 
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đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp những luận cứ khoa học cho việc 

xây dựng chiến lược, mục tiêu về đào tạo nghề và việc làm cho lao động 

thành phố Đà Nẵng. 

- “Chăm lo sinh kế cho các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư - nhìn từ 

góc độ cộng đồng”, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng 

(2012). 

Nghiên cứu này đã nêu lên được tình hình sinh kế của các hộ giải tỏa, 

tái định cư, những khó khăn họ gặp phải và đưa ra một số giải pháp đối với 

chính quyền các cấp để tạo sinh kế bền vững giúp người dân chuyển đổi được 

ngành nghề, tạo được việc làm mới và từng bước ổn định cuộc sống. 

- Phan Thị Thúy Linh (2011), “Các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc 

làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại 

học Kinh tế Đà Nẵng.  

Trong nghiên cứu này, tác giả đã làm rõ một số vấn đề lý luận về đào 

tạo nghề và việc làm; khái quát thực trạng về đào tạo nghề cho lực lượng 

thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Từ đó, đề xuất một 

số giải pháp để tạo việc làm cho lực lượng này. 

- Nguyễn Thị Hải Vân (2012), “Giải quyết việc làm cho lao động thuộc 

diện thu hồi đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng”,Luận 

văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. 

Sau khi hệ thống lại những vấn đề lý luận về giải quyết việc làm và 

phân tích thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động diện thu hồi đất 

của quận Ngũ Hành Sơn, luận văn đã đưa ra được các giải pháp tạo việc làm 

ổn định và bền vững cho lao động bị mất đất trên địa bàn quận. 

- Phạm Thị Hoài (2011), “Đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế 

Đà Nẵng. 
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Nghiên cứu này đã đánh giá thực trạng đào tạo nghề và đề xuất giải 

pháp để hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho lao động tái định cư, nhưng 

phạm vi nghiên cứu là trên địa bàn toàn thành phố Đà Nẵng, chưa đi sâu vào 

phân tích thực trạng đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất ở khu vực quận, 

huyện.  

- Phùng Văn Thạnh (2012), “Giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho 

các hộ dân tái định cư ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc 

sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. 

Tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sinh kế bền vững 

của người dân tái định cư; Đánh giá thực trạng sinh kế và các nguồn lực cải 

thiện sinh kế của các hộ dân thuộc diện tái định cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ 

và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm đảm bảo sinh kế cho các hộ dân tái định 

cư theo hướng bền vững. 

- Hoàng Tú Anh (2011), “Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn 

trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, 

Đại học Kinh tế Đà Nẵng. 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề liên quan đến giải quyết việc làm cho 

lao động nông thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang, chưa đề cập nhiều đến đối 

tượng lao động bị thu hồi đất trên địa bàn huyện. 

Tuy có nhiều nghiên cứu liên quan nhưng cho đến nay chưa có công 

trình nào nghiên cứu về đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất huyện Hòa 

Vang nên tác giả tiến hành thực hiện đề tài này có kế thừa, phát triển những 

thành quả của các tài liệu liên quan. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: 

- Làm rõ những vấn đề lý luận về đào tạo nghề  
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- Nghiên cứu thực trạng về công tác di dời, giải tỏa và tái định cư trên 

địa bàn huyện Hòa Vang 

- Nghiên cứu thực trạng về công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc 

diện thu hồi đất của huyện Hòa Vang 

- Đề xuất một số giải pháp đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất trên 

địa bàn huyện Hòa Vang. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn đi sâu vào nghiên cứu đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi 

đất trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu 

Không gian: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

Thời gian: Nghiên cứu thực trạng đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi 

đất trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2008-2012. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; 

- Phương pháp phân tích thống kê các số liệu sơ cấp và thứ cấp về đào 

tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn huyện Hòa Vang; 

- Phương pháp phân tích hệ thống các hoạt động đào tạo nghề trên địa 

bàn huyện Hòa Vang; 

- Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến các chuyên gia; 

Ngoài ra còn kế thừa các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác trong 

nước.  

6. Cấu trúc của luận văn 

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

dung của luận văn được chia làm 3 chương: 
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Chương 1. Cơ sở lý luận về đào tạo nghề 

Chương 2. Thực trạng đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 

trên địa bàn huyện Hòa Vang 

Chương 3. Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 

trên địa bàn huyện Hòa Vang 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ 

 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Nghề 

Một số quan niệm về nghề như sau: 

Nghề là thuật ngữ dùng để chỉ một hình thức lao động sản xuất trong xã 

hội. Nghề là một dạng xác định của hoạt động lao động trong hệ thống phân 

công lao động xã hội; là tổng hợp những kiến thức và kỹ năng trong lao động 

mà con người tiếp thu được do kết quả của đào tạo chuyên môn và tích lũy 

kinh nghiệm trong công việc.[14] 

Nghề là toàn bộ những hiểu biết lao động (kiến thức nghề nghiệp), kỹ 

năng lao động (kỹ năng nghề nghiệp) mà một người lao động cần có để thực 

hiện các hoạt động xã hội nhất định trong một lĩnh vực lao động nhất định. 

Nghề là sự thực hiện một nhóm thao tác lao động có ích cho xã hội 

được phân biệt do sự phân công lao động và được công nhận thực hiện lặp đi, 

lặp lại một cách có hệ thống phù hợp với kiến thức và khả năng đem lại 

nguồn sống cho bản thân và gia đình. 

Tác giả E.A.Klimov viết: “Nghề nghiệp là một lĩnh vực sử dụng sức 

lao động vật chất và tinh thần của con người một cách có giới hạn, cần thiết 

cho xã hội (do sự phân công lao động xã hội mà có). Nó tạo cho con người 

khả năng sử dụng lao động của mình để thu lấy những phương tiện cần thiết 

cho việc tồn tại và phát triển”. 

Từ điển Tiếng Việt (1998) định nghĩa: “Nghề là công việc chuyên làm, 

theo sự phân công lao động của xã hội” 
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Theo chương trình hướng nghiệp VIE Thanh niên thì Nghề là một lĩnh 

vực hoạt động lao động mà trong đó, nhờ được đào tạo, con người có được tri 

thức, kỹ năng để làm ra các sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng 

nhu cầu của xã hội. 

Từ các khái niệm trên có thể hiểu nghề như một dạng lao động vừa 

mang tính xã hội (sự phân công xã hội), vừa mang tính cá nhân (nhu cầu bản 

thân). Trong đó, con người với tư cách là chủ thể hoạt động đòi hỏi để thỏa 

mãn những yêu cầu nhất định của xã hội và cá nhân. 

Mặc dù khái niệm nghề được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng 

có thể nhận thấy một số nét đặc trưng nhất của nghề như sau: 

- Nghề gắn liền với kiến thức và kỹ năng, là kết quả của đào tạo chuyên 

môn và tích lũy kinh nghiệm. 

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

- Là công việc chuyên làm. 

- Là phương tiện để sinh sống. 

Như vậy, nghề là một lĩnh vực hoạt động mà trong đó, nhờ được đào 

tạo con người có được tri thức, kỹ năng, thái độ để làm ra các sản phẩm vật 

chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. 

b. Đào tạo nghề 

Hiện nay, đang tồn tại nhiều định nghĩa về đào tạo nghề. Một số nhà 

nghiên cứu trong và ngoài nước đã đưa ra một số khái niệm: 

Đào tạo 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, thái độ làm việc của con người, tạo cho họ khả năng đáp ứng 

được tiêu chuẩn và hiệu quả của công việc chuyên môn. 

Đào tạo nghề: Tác giả Max Forter (1979) đưa ra khái niệm đào tạo 
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nghề là đáp ứng bốn điều kiện sau: 

- Gợi ra những giải pháp cho người học 

- Phát triển tri thức, kỹ năng và thái độ 

- Tạo ra sự thay đổi trong hành vi 

- Đạt được những mục tiêu chuyên biệt 

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) định nghĩa: “Đào tạo nghề là cung cấp 

cho người học những kỹ năng cần thiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên 

quan tới công việc nghề nghiệp được giao”. 

Ngày 29/11/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Dạy nghề số 

76/2006/QH11. Trong đó định nghĩa: “Dạy nghề là hoạt động dạy và học 

nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người 

học nghề để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành 

khóa học”. 

Qua đó, có thể thấy đào tạo nghề là khâu quan trọng trong việc giải 

quyết việc làm cho người lao động, tuy nó không tạo ra việc làm ngay nhưng 

nó lại là yếu tố cơ bản tạo thuận lợi cho quá trình tìm việc làm và thực hiện 

công việc. Dạy nghề giúp cho người lao động có kiến thức chuyên môn, kỹ 

năng và thái độ nghề nghiệp để từ đó họ có thể xin làm việc trong các cơ 

quan, doanh nghiệp, hoặc có thể tự tạo công việc cho bản thân. 

Hiện nay, đào tạo nghề mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

Sự tích hợp này thể hiện ở chỗ nó đòi hỏi người học sinh hôm nay, người thợ 

trong tương lai vừa phải chuyên sâu về kiến thức, vừa phải thành thục về kỹ 

năng, tay nghề. Đây là điểm khác biệt giữa đào tạo nghề và dạy văn hóa. 

Nguyên lý và phương châm của đào tạo nghề là học đi đôi với hành; 

lấy thực hành, thực tập kỹ năng nghề làm chính; coi trọng giáo dục đạo đức, 

lương tâm nghề nghiệp, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công 

nghiệp của người học, đảm bảo tính giáo dục toàn diện. 
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 Hiện nay, có 3 cấp trình độ đào tạo nghề là sơ cấp nghề, trung cấp nghề 

và cao đẳng nghề. Hình thức dạy nghề bao gồm dạy nghề chính quy, dạy nghề 

thường xuyên. 

 c. Lao động, người lao động 

�  Lao động 

Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tọa 

ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội. Nó là hoạt 

động đặc thù của con người, phân biệt con người với con vật; xã hội loài 

người và xã hội loài vật.  

Ngày nay, khái niệm lao động được mở rộng. Có thể hiểu lao động là 

hoạt động có mục đích, có ý thức của con người tác động lên giới tự nhiên, xã 

hội nhằm mang lại của cải, vật chất cho bản thân và cho xã hội. Lao động là 

điều kiện không thể thiếu được của đời sống con người, làm cho con người 

ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Lao động làm cho con người mang 

tính sáng tạo ngày càng cao. 

Bất kỳ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải không ngừng phát 

triển sản xuất. Điều đó có nghĩa là lao động mãi mãi là nguồn gốc và động lực 

phát triển xã hội. Không có lao động thì không thể có sự tồn tại của đời sống 

cá nhân cũng như xã hội loài người nói chung. Bởi vậy xã hội càng văn minh 

thì tính chất, hình thức và phương pháp tổ chức lao động càng tiến bộ. 

� Người lao động 

Điều 3, Bộ Luật Lao động của nước ta định nghĩa Người lao động là 

người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao 

động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao 

động. 

Điều 6 và 145 của Bộ Luật Lao động cũng quy định mức tối thiểu và 

tối đa độ tuổi lao động: đối với nam là từ 15-60 tuổi, đối với nữ từ 15-55 tuổi. 
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d. Thu hồi đất, tái định cư 

� Thu hồi đất 

Theo khoản 5 Điều 4 Luật Đất đai 2003 thì “Thu hồi đất là việc Nhà 

nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã 

giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định 

của Luật Đất đai”. 

- Theo Điều 44 Luật đất đai thì Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất là:  

+ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định 

thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

+ Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định 

thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử 

dụng đất ở tại Việt Nam. 

Thu hồi đất để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa tác động 

đến phân công lao động xã hội theo hướng lao động nông nghiệp giảm dần, 

lao động công nghiệp, dịch vụ tăng lên; lao động và dân cư nông thôn giảm, 

lao động và dân cư đô thị tăng lên. Đây là quá trình biến đổi và phân bố các 

lực lượng sản xuất trong nền kinh tế quốc dân, bố trí dân cư, hình thành và 

phát triển các hình thức và điều kiện sống, mang đến cho người nông thôn lối 

sống công nghiệp và văn minh đô thị. 

� Tái định cư 

Tái định cư là một chính sách của Nhà nước áp dụng khi thu hồi đất 

nhằm đảm bảo cho người bị thu hồi đất có điều kiện để tiếp tục duy trì, ổn 

định cuộc sống. Đây là một quyền lợi của người bị thu hồi đất và cũng là quy 

định mà cơ quan có thẩm quyền phải áp dụng, đảm bảo quyền lợi cho người 

bị thu hồi đất. Tuy nhiên việc bố trí tái định cư phải được thực hiện theo quy 
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định về điều kiện, thủ tục và nguyên tắc nhất định.  

Tái định cư được hiểu là con người tạo dựng cuộc sống ở nơi cư trú 

mới sau khi rời khỏi nơi cư trú cũ của họ.[5] 

Ở nước ta có nhiều hình thức tái định cư như sau: 

- Tái định cư tập trung theo kế hoạch (Tái định cư bắt buộc): để xây 

dựng các làng thanh niên lập nghiệp và các khu giãn dân; xây dựng các công 

trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng,… 

- Tái định cư tự nguyện: di cư tự phát đến các tỉnh, thành khác (Tây 

Nguyên, Hồ Chí Minh…), diễn ra mạnh ở một số thời điểm và thường gây áp 

lực lớn về đất đai, môi trường sinh thái. 

1.1.2. Phân loại đào tạo nghề 

Có rất nhiều cách phân loại đào tạo nghề, tuỳ theo mỗi loại tiêu thức ta 

có thể phân loại đào tạo nghề thành các loại hình khác nhau.  

- Căn cứ vào thời gian đào tạo nghề: 

+ Đào tạo ngắn hạn: Là loại hình đào tạo nghề có thời gian đào tạo 

dưới một năm, chủ yếu áp dụng đối với phổ cập nghề. Loại hình này có ưu 

điểm là có thể tập hợp được đông đảo lực lượng lao động ở mọi lứa tuổi, 

những người không có điều kiện học tập tập trung vẫn có thể tiếp thu được 

tri thức ngay tại chỗ, với sự hỗ trợ đắc lực của các cơ quan đoàn thể, địa 

phương, Nhà nước về mặt giáo trình, giảng viên. 

+ Đào tạo dài hạn: Là loại hình đào tạo nghề có thời gian đào tạo từ 

một năm trở lên, chủ yếu áp dụng đối với đào tạo công nhân kỹ thuật và nhân 

viên nghiệp vụ. Đào tạo nghề dài hạn thường có chất lượng cao hơn các lớp 

đào tạo ngắn hạn. 

- Căn cứ vào nghề đào tạo đối với người học: 

+ Đào tạo mới: Là loại hình đào tạo nghề áp dụng cho những người chưa 

có nghề (đào tạo mới là để đáp ứng yêu cầu tăng thêm lao động có nghề). 
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+ Đào tạo lại: Là quá trình đào tạo nghề áp dụng với những người đã có 

nghề song vì lý do nào đó, nghề của họ không còn phù hợp nữa đòi hỏi phải 

chuyển sang nghề khác, chuyên môn khác. 

+ Đào tạo nâng cao: Là quá trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kinh 

nghiệm làm việc để người lao động có thể đảm nhận được những công việc 

phức tạp hơn. 

1.1.3. Vai trò của đào tạo nghề 

Giáo dục đào tạo nghề là một thành tố và là thành tố quan trọng nhất, 

có ý nghĩa quyết định phát triển nguồn nhân lực. Muốn có nguồn nhân lực 

chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động, song 

song với các cơ chế chính sách sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cần phải 

tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề. 

- Vai trò quyết định của đào tạo nghề nghiệp đối với việc hình thành và 

phát triển năng lực thực hiện của con người. 

Một số ý kiến cho rằng một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền 

vững phải dựa trên ít nhất ba trụ cột cơ bản: (i) áp dụng công nghệ mới, (ii) 

phát triển hạ tầng cơ sở hiện đại và (iii) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Trong đó, động lực quan trọng nhất của sự tăng trưởng kinh tế bền vững 

chính là những con người được đào tạo, đặc biệt là nhân lực có kỹ năng nghề 

cao. Trong bối cảnh các nguồn lực tự nhiên và nguồn lực khác là hữu hạn và 

ngày càng có nguy cơ cạn kiệt, thì nguồn nhân lực có chất lượng chính là vũ 

khí mạnh mẽ nhất để giành thắng lợi trong cạnh tranh giữa các nền kinh tế. 

Nguồn nhân lực chất lượng cao, là những con người được đầu tư phát triển, 

có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo (nói cách 

khác, đó chính là năng lực thực hiện của nguồn nhân lực). Năng lực thực hiện 

này chỉ có thể có được thông qua đào tạo nghề và tích lũy kinh nghiệm trong 

quá trình làm việc. Tuy nhiên, ngay cả việc tích lũy kinh nghiệm này cũng 
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dựa trên nền tảng là đào tạo nghề nghiệp cơ bản. Như vậy, có thể thấy, vai trò 

quyết định của đào tạo nghề nghiệp đối với việc hình thành và phát triển năng 

lực thực hiện của con người. Trên cơ sở năng lực này, người lao động có khả 

năng thích ứng được với những thay đổi của công nghệ và nền kinh tế (cả tích 

cực và tiêu cực), điều này góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng 

kinh tế bền vững. 

- Giáo dục - đào tạo nghề tạo ra sự “tranh đua” xã hội.  

Như đã biết, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động, 

những người học vấn thấp, những người kỹ năng, tay nghề thấp hoặc không 

có nghề khó có thể cạnh tranh được so với những người có trình độ, có kỹ 

năng nghề cao. Khi đó, họ sẽ trở thành nhóm người “yếu thế” trong thị trường 

lao động. Họ phải làm những việc thu nhập thấp, thậm chí không kiếm được 

việc làm, trở thành người thất nghiệp dài hạn. Mặc dù ở nhiều nước, nhất là 

những nước phát triển, có hệ thống bảo hiểm thất nghiệp hoặc các loại trợ cấp 

xã hội để hỗ trợ cho nhóm người này. Nhưng dù sao, những trợ cấp đó chỉ 

mang tính tức thời, giúp họ “cầm cự” được trong cuộc sống thường nhật, tạo 

cơ hội cho họ quay trở lại thị trường lao động. Nhưng nếu những người này 

không tự tạo cho họ năng lực, nâng cao “vốn nhân lực” của mình thì sớm hay 

muộn, họ cũng lại bị “bật” ra khỏi thị trường lao động. Muốn thoát khỏi vòng 

luẩn quẩn này, buộc những người này, bằng cách này hay cách khác phải 

nâng cao “vốn nhân lực” của mình và cách hiệu quả nhất là đầu tư vào đào tạo 

nghề.  

- Vai trò của đào tạo nghề tác động trực tiếp tới đảm bảo an sinh xã hội, 

nhất là đối với nhóm lao động nông thôn, lao động nghèo.  

Thông qua việc trang bị các kiến thức, kỹ năng tối thiểu về nghề nghiệp 

từ các khoá đào tạo ngắn hạn, người lao động nông thôn, nông dân đã có khả 

năng nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, thoát được nghèo một cách 
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bền vững. Thông qua các khoá đào tạo, người nông dân, nhất là những chủ 

trang trại, chủ hộ, được trang bị những kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, 

nên sau khi khoá học đã mạnh dạn tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng 

hoá, thu hút thêm lao động tại địa phương vào làm việc.  

1.1.4. Đặc điểm đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất 

Từ người nông dân sản xuất nông nghiệp, khi đất đai bị thu hồi, họ phải 

chuyển đổi nghề nghiệp. Do đó vấn đề đào tạo nghề cho người lao động là 

một vấn đề quan trọng. Ngoài những đặc điểm chung về đào tạo nghề thì đào 

tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất còn có những đặc điểm sau đây: 

Thứ nhất, đào tạo nhiều ngành nghề, phần lớn theo hướng cầm tay chỉ 

việc vì lao động bị thu hồi đất rất đa dạng, chủ yếu là lao động lớn tuổi, ít 

chuyên sâu, trình độ thấp nên khả năng tiếp thu của họ rất hạn chế. 

Thứ hai, đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất theo xu hướng 

chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang nghề phi nông nghiệp. Quá trình 

CNH-HĐH đã làm cho cơ cấu kinh tế thay đổi và đồng thời với đó là quá 

trình chuyển đổi cơ cấu lao động. Đây thực chất là quá trình giảm dần lao 

động nông nghiệp, tăng lao động các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 

có năng suất lao động cao hơn. Chính điều này dẫn đến hiện tượng người lao 

động tìm kiếm và chuyển đổi sang nghề khác phù hợp với sự thay đổi không 

ngừng của xã hội. 

 Một khi kinh tế phát triển tất nhiên sẽ dẫn đến sự thay đổi cơ cấu kinh 

tế, từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ kéo theo là sự thay đổi nhu 

cầu về lao động. Điều đó tác động tạo ra nhận thức và cách làm mới về 

chuyển đổi nghề nghiệp của người lao động. Lúc này muốn đáp ứng được yêu 

cầu của sự phát triển, người lao động phải nhận thức vấn đề là ở chỗ làm sao 

tìm được một nghề phù hợp với sự phát triển không ngừng của xã hội. Điều 

đó cũng thể hiện xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động từ 
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nông nghiệp chuyển sang những nghề phi nông nghiệp.  

 Thứ ba, lực lượng lao động bị thu hồi đất rất dồi dào, đa dạng về độ 

tuổi, khả năng thích ứng với ngành nghề mới thấp. Do đó, việc đào tạo nghề 

cho nguồn lao động này có ý nghĩa rất quan trọng và đòi hỏi phải có biện 

pháp tổ chức quản lý đào tạo nghề thực sự tốt để tăng cường lực lượng lao 

động cho thành phố.  

1.2. NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGHỀ 

1.2.1. Xác định mục tiêu đào tạo nghề 

Luật Giáo dục năm 2005, tại điều 33, trang 21 có nêu: “Mục tiêu dạy 

nghề là đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực 

thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề 

nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều 

kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo 

việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”  

Khi xem xét mục tiêu đào tạo nghề chúng ta cần xem xét đến trình độ 

đào tạo nghề. Ở cấp trình độ đào tạo nghề khác nhau thì mục tiêu đào tạo 

nghề cũng khác nhau. 

Mục tiêu của đào tạo nghề trình độ sơ cấp là nhằm trang bị cho người 

học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một 

số công việc của một nghề, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ 

luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề 

sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học 

lên trình độ cao hơn. [6] 

Mục tiêu của đào tạo nghề trình độ trung cấp là nhằm trang bị cho 

người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc 

của một nghề, có khả năng làm việ độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ 
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vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong 

công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt 

nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình 

độ cao hơn.[6] 

Mục tiêu của đào tạo nghề trình độ cao đẳng là nhằm trang bị cho 

người học nghề kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành các công việc của 

một nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có 

khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết 

được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức, lương tâm nghề 

nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho 

người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm 

hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.[6] 

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 được một mục tiêu nhất định trong cuộc sống hay công việc của họ. 

Thông thường, nhu cầu học thường xuất phát từ những mong muốn hay 

nguyện vọng của chính người học. Đôi khi, người học không tự thấy ngay 

được những nhu cầu đó mà cần phải có sự hỗ trợ, tư vấn của người làm công 

tác đào tạo để có thể thấy rõ. 

Xác định nhu cầu đào tạo là quá trình mà người thiết kế chương trình 

đào tạo cố gắng hiểu rõ về người tham gia và năng lực của họ trước khi đào 

tạo. Xác định nhu cầu đào tạo quan tấm đến nhu cầu cần phải học, không phải 

quan tâm đến việc thích hay không thích của người học. Xác định nhu cầu đào 

tạo giúp đánh giá sự chênh lệch giữa kỹ năng, kiến thức và thái độ mà người 

học đang có với kỹ năng, kiến thức và thái độ mà người học cần phải có. 

Xác định nhu cầu đào tạo cần xác định bao nhiêu người cần phải đào 

tạo, ở trình độ nào trong những ngành nghề nào. Thường phân tích ở những 



 
19 

 
 

yếu tố sau: 

- Các nhà xây dựng, thiết kế các khoá đào tạo có thể coi trọng các ý 

kiến của lao động thuộc diện thu hồi đất, những ý tưởng mà những người lao 

động hiểu rõ nhất. 

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

bị và tổ chức các khoá đào tạo hay họ thấy bị áp đặt bởi những người này bởi 

vì họ đã từng bị áp đặt bởi cảm tính trong khi họ nghĩ rằng họ thực sự cần loại 

thông tin khác hoặc bởi vì họ đã từng trải qua những khoá đào tạo không có 

tác dụng. 

- 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. 

- 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,... mà không kể 

đến lợi ích của những nhóm người dễ bị tổn thương như lao động nghèo, phụ 

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

Vì vậy, 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.  

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

bắt buộc của công tác đào tạo tăng cường năng lực của mỗi giáo viên. Trước 

đây, công việc này thường không được tiến hành đầy đủ hoặc được tổ chức 

chủ yếu là do cảm nhận của người thiết kế các khóa đào tạo cho rằng học viên 

cần học những nội dung này. Chính vì vậy thường xảy ra trường hợp: Đào tạo 

những nội dung học viên đã biết hoặc những nội dung không cần thiết cho 

người học, những nội dung cần biết lại không được học. Trên thực tế tổ chức 

những chương trình đào tạo như vậy không mang lại hiệu quả. Xác định nhu 

cầu đào tạo là bước phải tiến hành trước tiên để có chương trình đào tạo hiệu 

quả. Đây là công việc vô cùng quan trọng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu học 



 
20 

 
 

tập của học viên.  

 Làm tốt công việc xác định nhu cầu đào tạo mang lại rất nhiều lợi ích: 

- Quyết định xem đào tạo có phải là giải pháp tốt hay không; 

- Xây dựng chiến lược đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo. Đáp ứng được 

nhu cầu của học viên, kích thích được hứng thú và sự tham gia của học viên 

trong quá trình đào tạo; 

- Đưa ra chương trình đào tạo lấy học viên làm trung tâm, chương trình 

này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của học viên; 

- Xác định được nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp cho từng 

đối tượng học viên, được học viên quan tâm, không theo ý muốn chủ quan 

của giáo viên; 

- Nâng cao hiệu quả trong đào tạo, nội dung đào tạo sẽ áp dụng được 

ngay vào công việc và cuộc sống của học viên; 

- Tạo được sự tin tưởng của học viên đối với giáo viên và chất lượng 

đào tạo. 

1.2.3. Xác định nội dung đào tạo nghề 

Nội dung của đào tạo nghề là những yêu cầu đặt ra để mang lại cho 

người học có được những kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cần thiết. 

Về yêu cầu của nội dung đào tạo nghề, Luật Giáo dục năm 2005, tại 

điều 34, khoản 1 có ghi: “Nội dung giáo dục nghề nghiệp phải tập trung đào 

tạo năng lực thực hành nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện sức 

khỏe, rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu đào tạo của từng nghề, nâng cao trình 

độ học vấn theo yêu cầu đào tạo” 

Nội dung phải phù hợp với mục tiêu đào tạo, phải đảm bảo tính cân đối, 

toàn diện giữa các mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạo đức và lương tâm nghề 

nghiệp cần thiết. Bên cạnh đó, nội dung phải gắn liền với thực tế sản xuất, 
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phải đảm bảo tính khoa học, cơ bản, hiện đại, tính liên thông phù hợp với 

trình độ của người học. 

1.2.4. Lựa chọn hình thức và phương pháp đào tạo nghề 

- Hình thức đào tạo nghề: 

Hoạt động đào tạo nghề ở nước ta tồn tại một số hình thức chủ yếu sau: 

+ Đào tạo nghề theo hình thức tổ chức trường, lớp: có thể là trường 

chính quy gọi là trường đào tạo công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ, 

đầu vào yêu cầu có sự giáo dục cần thiết chủ yếu ở trình độ học vấn THCS, 

đào tạo từ 2-3 năm, một số nghề phức tạp tuyển sinh tốt nghiệp THPT. 

+ Đào tạo trong trường trung cấp nghề: là hình thức trường vừa giáo 

dục văn hóa vừa dạy nghề. Trường trung cấp nghề đào tạo công nhân kỹ thuật 

và nhân viên nghiệp vụ trình độ học vấn tương đương PTTH, tuyển sinh học 

sinh tốt nghiệp THCS, thời gian đào tạo từ 3-4 năm tùy theo nghề đào tạo. 

+ Đào tạo các lớp thuộc trung tâm dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc 

làm: Đây là loại hình đào tạo nghề ngắn hạn từ một vài tháng đến dưới một 

năm để phổ cập nghề cho người lao động, tuyển sinh ở mọi trình độ học vấn 

khác nhau. Nội dung đào tạo là dạy thực hành và chia thành các công đoạn để 

đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động. 

Đào tạo nghề theo hình thức kèm cặp tại xưởng sản xuất, tại nhà. Hình 

thức này chủ yếu do người thợ có trình độ lành nghề, nghệ nhân hướng dẫn 

trực tiếp, thực hành trong hoạt động lao động, kỹ năng công việc cụ thể. 

Đào tạo theo phương thức chuyển giao kỹ thuật, công nghệ. Người học 

được truyền đạt về lý thuyết tương ứng với kỹ thuật công việc được chuyển 

giao theo quy trình công việc và thực hành ngay trên phương tiện, quy mô 

công nghệ đưa đến. 

Đào tạo nghề theo cách phổ biến kiến thức KHCN, kinh nghiệm sản 

xuất kinh doanh. Đây là hình thức phổ biến truyền nghề, truyền nghề theo 
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từng loại việc trong thời gian ngắn, theo chuyên đề. Hình thức này người học 

không những được truyền đạt nghề mà còn được quan sát cụ thể, sau đợt học 

có thể truyền đạt cho người khác được. 

Đào tạo theo hình thức bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề. Đây là hình thức 

dạy nghề nhằm mục đích cập nhật kiến thức nghề, kỹ năng nghề cho người lao 

động đã có nghề nhưng do yêu cầu của sản xuất, khoa học và công nghệ đã làm 

cho tính chất nội dung lao động của người lao động có nghề đó thay đổi. 

- Phương pháp đào tạo nghề: 

Tại điều 34, khoản 1 của Luật Giáo dục năm 2005 có ghi: “Phương 

pháp giáo dục phải kết hợp rèn luyện kỹ năng thực hành với giảng dạy lý 

thuyết để giúp người học có khả năng hành nghề và phát triển nghề nghiệp 

theo yêu cầu của từng công việc”. 

Phương pháp đào tạo nghề là tổng hợp cách thức hoạt động của thầy và 

trò nhằm thực hiện một cách tối ưu mục đích và nhiệm vụ dạy học nghề. Có 

bốn nhóm phương pháp đào tạo nghề đó là: Nhóm phương pháp dùng lời, 

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

nhóm phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả của học sinh. Trong thực tế, khi 

giảng dạy mỗi nhóm phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng của nó 

nên trong quá trình thực hiện đào tạo nghề cần lựa chọn và vận dụng phối hợp 

các phương pháp với nhau. Giáo viên cần căn cứ vào mục đích, yêu cầu, nội 

dung, đặc trưng từng môn học, khả năng nhận thức của học sinh, điều kiện cơ 

sở vật chất, trang thiết bị,… để lựa chọn phương pháp cho phù hợp tổ chức 

điều khiển tốt hoạt động dạy học, hướng dẫn học sinh tự tổ chức hoạt động 

học nhằm đạt được hiệu quả đào tạo nghề. 

1.2.5. Xác định kinh phí đào tạo nghề 

Tài chính cho đào tạo nghề cũng là một trong những yếu tố cơ bản đảm 

bảo số lượng và chất lượng đào tạo nghề, nó tác động gián tiếp tới chất lượng 



 
23 

 
 

đào tạo nghề thông qua khả năng trang bị về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết 

bị giảng dạy, khả năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên. Tài 

chính đầu tư cho đào tạo nghề càng dồi dào thì càng có điều kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo nghề. Các nguồn tài chính chủ yếu cho đào tạo nghề bao 

gồm: các nguồn lực từ Ngân sách nhà nước, đóng góp của bên hợp tác (doanh 

nghiệp), các nguồn hỗ trợ khác. 

1.2.6. Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo nghề 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghề là khâu quan trọng trong quá 

trình dạy và học nghề. Kiểm tra, đánh giá có quan hệ hữu cơ với quá trình dạy 

và học nghề. Nó là động lực giúp người học tích cực hoạt động. Kiểm tra 

đánh giá giúp cho nhà quản lý điều chỉnh, cải tiến nội dung chương trình, điều 

chỉnh kế hoạch, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nghề. 

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghề phải đảm bảo những yêu 

cầu về tính chính xác, tính khoa học, tính khách quan và công khai. 

Đối với giáo viên cần xác định được thành tích và thái độ học tập của 

từng học sinh và toàn bộ lớp học, thông qua kết quả kiểm tra phân tích 

nguyên nhân để đề ra biện pháp cải tiến công tác sư phạm, dạy nghề. 

Đối với học sinh học nghề: cần tự xác định được mức độ hiểu biết và 

năng lực thực hành nghề của chính mình so với các mục tiêu, tiêu chuẩn đã 

xác định của chương trình giáo dục nghề. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGHỀ 

1.3.1. Nhân tố thuộc bản thân người lao động 

Trình độ học vấn và kỹ năng làm việc của người lao động là yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận những kiến thức và kỹ năng mới hay 

nói cách khác là khả năng học nghề. Với trình độ khoa học – công nghệ ngày 

càng phát triển như hiện nay thì nhu cầu về lao động có trình độ học vấn, có 

tay nghề cao, có tác phong làm việc chuyên nghiệp cũng ngày càng tăng. Do 
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đó, để công tác đào tạo nghề cho người lao động được hiệu quả thì đòi hỏi 

người lao động phải có trình độ học vấn nhất định để có thể tiếp thu những gì 

được dạy. Chẳng hạn, đối với đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, điều 

kiện học vấn chỉ đòi hỏi ở mức tốt nghiệp THCS, nhưng đối với ngành công 

nghiệp và dịch vụ thì điều kiện học vấn cao hơn, tối thiểu là tốt nghiệp THPT. 

Điều này cho thấy, muốn giúp cho người lao động bị thu hồi đất học nghề phù 

hợp, thì cần làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp với từng đối tượng lao 

động, ở từng trình độ khác nhau, xây dựng các chương trình đúng với trình độ 

của người lao động. 

Đối với người lao động bị thu hồi đất thì đất đai là tư liệu sản xuất chủ 

yếu do đó khi bị mất đất họ rất khó chuyển đổi nghề nghiệp, một phần do đã 

quen với nghề nông, không có tay nghề, không có trình độ; chủ yếu lao động 

theo phương thức đơn giản, chưa biết áp dụng các tiến bộ công nghệ mới, chủ 

yếu chỉ dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình để sản xuất. Sau khi bị mất 

đất, để tìm được việc làm họ phải cạnh tranh với lực lượng lao động được đào 

tạo ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề. Nhiều lao động bị mất đất lại 

không nỗ lực trong việc nâng cao trình độ để tìm công việc mới. Ngoài ra, 

một phần lao động này đã quá tuổi để có thể làm quen với công việc mới. Bên 

cạnh đó, vẫn còn nhiều người sống ỷ lại vào khoản tiền trợ cấp đền bù đất, ít 

đầu tư vào việc đào tạo nghề và mở rộng sản xuất kinh doanh. Vì thế cần có 

các chính sách, hỗ trợ, tư vấn cho người lao động bị thu hồi đất hiểu được tầm 

quan trọng của đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp để tạo việc làm, giúp 

tăng thu nhập. 

1.3.2. Hệ thống dạy nghề 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Cơ sở vật chất là phương tiện hoạt động, là điều kiện không thể thiếu 

để nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề. Yếu tố cơ sở vật 
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chất, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo đóng vai trò rất quan trọng. 

- Là phương tiện để giáo viên thực hiện các hoạt động dạy nghề; 

- Là phương tiện để giới thiệu nghề nghiệp thông qua các buổi hướng 

nghiệp; 

- Là phương tiện để học sinh thực hành lao động kỹ thuật, tiến tới lao 

động sản xuất trong một nghề nhất định; 

- Là cơ sở để học sinh tiếp xúc và thử sức với các nghề cần phát triển. 

Chất lượng thực tập tay nghề, chất lượng giảng dạy phụ thuộc phần lớn 

vào sự phù hợp của trang thiết bị dạy học, vật tư, vật liệu cung cấp cho học 

tập. Các yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghề cần đạt được: 

 + Có đủ thiết bị máy móc, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nguyên, 

nhiên vật liệu phù hợp cho quá trình đào tạo; 

 + Thường xuyên đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị, sửa chữa, nâng 

cấp thiết bị, nhà xưởng, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện… đáp ứng 

cho nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và cả học sinh; 

 + Các trang thiết bị, máy móc đầu tư mới nên theo hướng tiếp cận hiện 

đại, tiếp cận thực tế sản xuất hiện nay; 

 + Cung cấp đầy đủ tài liệu học tập, giáo trình, sách tham khảo phục vụ 

cho giảng dạy và học tập. 

- Đội ngũ giáo viên  

Giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức hoạt động hướng 

nghiệp và dạy nghề cho người học thông qua nhiều con đường khác nhau, mỗi 

con đường đòi hỏi phải có đủ lực lượng giáo viên có nhiệt tình, có phẩm chất, 

năng lực để đảm nhiệm công việc. Vì vậy, ở bất kỳ thời điểm nào đòi hỏi 

chúng ta phải thường xuyên quan tâm đến việc củng cố đội ngũ giáo viên đào 

tạo nghề và phải coi đây là giải pháp hàng đầu xuyên suốt trong quá trình đổi 

mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Lực lượng giáo viên được đề cập ở 
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đây gồm: giáo viên được đào tạo trong các trường sư phạm kỹ thuật hệ đại 

học, cao đẳng; giáo viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học, cao đẳng, công 

nhân kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm là đội ngũ giáo viên chính thức đã được 

bồi dưỡng qua lớp nghiệp vụ sư phạm, cộng tác viên,… đang tham gia trực 

tiếp giảng dạy tại các trường, trung tâm đào tạo nghề. 

Nghị quyết TƯ 2 khóa VIII của BCHTƯ Đảng cũng đã khẳng định: 

“Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn 

vinh, giáo viên phải có đủ đức, tài”. Vì lẽ đó, cần quan tâm phát triển tài lực, 

nhân cách của người giáo viên và coi đây là mắt xích đầu tiên, xuyên suốt quá 

trình đổi mới, củng cố nâng cao năng lực đào tạo nghề, phục vụ tiến trình hiện 

đại hóa – công nghiệp hóa, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của 

đất nước. 

Một bộ phận nhân lực khác cũng có ảnh hưởng đến đào tạo nghề đó là 

đội ngũ cán bộ quản lý dạy nghề. Trong giai đoạn trước đây, vai trò của các 

cán bộ quản lý trong các cơ sở đào tạo không được đánh giá cao. Tuy nhiên, 

trong giai đoạn hiện nay, nhất là trước bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh 

tranh trong lĩnh vực dạy nghề đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý phải là những 

người thực sự có trình độ. Chất lượng cán bộ quản lý cũng có ảnh hưởng rất 

lớn đến đào tạo nghề, thể hiện qua khả năng tổ chức, quản lý, điều phối quá 

trình đào tạo, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết đào tạo. 

- Chương trình, giáo trình đào tạo 

Chương trình đạo tạo là điều kiện không thể thiếu trong quản lý nhà 

nước các cấp, các ngành đối với hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề. 

Chương trình đào tạo phù hợp được các cấp có thẩm quyền phê duyệt là một 

trong những yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo. Không có 

chương trình đào tạo sẽ không có các căn cứ để xem xét, đánh giá bậc đào tạo 

của các đối tượng tham gia đào tạo và việc đào tạo sẽ diễn ra tự phát không 
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theo một chuẩn thống nhất. 

Chương trình đào tạo bao gồm phần lý thuyết và phần thực hành, tương 

ứng với mỗi nghề thì tỷ lệ phân chia giữa hai phần này là khác nhau về lượng 

nội dung cũng như thời gian học. 

Với giáo trình cũng tương tự, giáo trình là những quy định cụ thể hơn 

của chương trình về từng môn cụ thể trong đào tạo. Nội dung giáo trình phải 

tiên tiến, phải thường xuyên được cập nhật kiến thức mới thì việc đào tạo mới 

sát thực tế và hiệu quả đào tạo nghề mới cao. 

Việc nghiên cứu, xây dựng các chương trình, giáo trình sao cho hợp lý 

và sát với nhu cầu đào tạo cũng như sát với nghề đào tạo để học viên có thể 

nắm vững được nghề sau khi tốt nghiệp là vấn đề quan trọng và ảnh hưởng 

trực tiếp đến chất lượng đào tạo. 

1.3.3. Các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề của Nhà nước 

Cơ chế, chính sách tạo việc làm của Nhà nước, của địa phương cũng là 

nhóm nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến đào tạo nghề và tạo việc làm cho 

người lao động. Nghị quyết Đại hội X đã chỉ rõ: “Phát triển hệ thống hướng 

nghiệp và dạy nghề, nhất là các nghề cho nông dân trong lĩnh vực nông 

nghiệp; đa dạng hóa các loại hình dạy nghề, phát triển nhanh đào tạo nghề dài 

hạn theo hướng hiện đại”. Những đường lối và chủ trương, chính sách của 

Nhà nước về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm nếu đúng và phù 

hợp sẽ là điều kiện rất thuận lợi để phát triển công tác dạy nghề. 

Từ năm 2005 đến nay, Nhà nước đã có nhiều chính sách tạo việc làm, 

đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất hợp lý cũng như cho ra đời các chính 

sách hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia học nghề, các chế độ 

chính sách ưu đãi các cơ sở đào tạo nghề, các chính sách về sử dụng đào tạo 

sau đào tạo như sau: 

Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính 
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phủ về Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao 

động bị thu hồi đất nông nghiệp. Theo Quyết định này người lao động thuộc 

các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp mà không có đất để bồi thường có đủ những điều kiện: Có hộ khẩu 

thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi; Trong độ tuổi lao 

động; Có nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn tạo 

việc làm thì được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 3 năm, kể từ khi có 

Quyết định thu hồi đất. 

Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 21/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” với 

những nội dung chủ yếu sau: đề ra quan điểm, mục tiêu tổng quát cũng như cụ 

thể cho từng giai đoạn của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Nêu rõ đối tượng của đề án là: (1) Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, 

có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; (2) Cán bộ chuyên 

trách đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền và công chức chuyên môn 

xã; cán bộ nguồn bổ sung thay thế cho cán bộ, công chức xã đến tuổi nghỉ 

công tác. Và cuối cùng là một số chính sách đối với người học và giáo viên 

dạy nghề. 

Quyết định 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về Chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn quy 

định đối tượng, điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ tối đa cho người học nghề.  

1.4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC 

DIỆN THU HỒI ĐẤT CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 

1.4.1. Kinh nghiệm của tỉnh Thừa Thiên Huế 

Để hỗ trợ cho người lao động thuộc diện thu hồi đất, tỉnh Thừa Thiên 

Huế và thành phố Huế đã ban hành nhiều văn bản quy định hỗ trợ đối với các 

hộ gia đình thuộc diện này để tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống 
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như: Quyết định số 1363/2005/QĐ-UB, Quyết định 1939/2007/QĐ-UB, 

Quyết định 928/2008/QĐ-UB, Quyết định 798/2009/QĐ-UB, Quyết định 

11/2010/QĐ-UB… về bồi thường, hỗ trợ người lao động sau thu hồi đất, cụ 

thể: Hỗ trợ, ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp là 

10.500 đồng/kg x 30 kg gạo x 3 tháng = 945.000 đồng, hỗ trợ chuyển đổi việc 

làm 500.000 đồng/tháng x 6 tháng = 3.000.000 đồng. Ngoài ra, thành phố 

Huế đã tiến hành một số hoạt động cho vay vốn ưu đãi giải quyết việc làm, 

xóa đói giảm nghèo… Nhờ vậy, đã góp phần giải quyết những khó khăn bước 

đầu cho người lao động thuộc diện bị thu hồi đất. 

1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái 

Xác định công tác đào tạo nghề cho lao động là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, thành phố đã chỉ đạo các địa 

phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là các xã 

có nhiều công trình, dự án đầu tư trên địa bàn và có nhiều hộ gia đình bị thu 

hồi diện tích đất canh tác tích cực tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn. 

Cụ thể, năm 2012, thành phố đã hoàn thành mục tiêu tạo việc làm và ổn 

định việc làm cho 2.500 lao động, đã mở 13 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 

người lao động, trong đó có 9 lớp đào tạo nghề cho 270 học viên với 3 lớp 

đào tạo nghề phi nông nghiệp, 6 lớp đào tạo nghề nông nghiệp. Đồng thời, 

thành phố còn được giao mở 4 lớp dạy nghề thí điểm khác.  

Thành phố Yên Bái cũng đã giao cho Trung tâm Dạy nghề thành phố 

liên kết với Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ và Kinh tế Hà Nội mở 3 lớp 

kỹ thuật nấu ăn cho 90 học viên thuộc các xã Văn Tiến, Phúc Lộc... bằng 

nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà trường trên 70 triệu đồng; 1 lớp kỹ thuật công 

nghệ - thông tin miễn phí cho 55 học viên của thành phố thuộc diện hộ nghèo, 

hộ bị thu hồi diện tích đất canh tác, hộ là người dân tộc và lao động xã hội với 

kinh phí 4 triệu đồng/1 học viên, thời gian đào tạo 20 tháng. 
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Hiệu quả sau đào tạo nghề ở thành phố Yên Bái đã có những khởi sắc, 

minh chứng qua những con số, những hoạt động cụ thể. Đối với các học viên 

tham gia học nghề trình độ dưới 3 tháng có 365 học viên và sau khi học xong, 

các học viên đã tự tạo việc làm. Bên cạnh đó, các học viên biết vận dụng các 

kiến thức đã học vào thực tế một cách khoa học, xóa dần cách làm truyền 

thống. 117 học viên học nghề phi nông nghiệp đã tự tạo được việc làm, góp 

phần tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.  

1.4.3. Kinh nghiệm của xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội 

Từ năm 2001, An Khánh được chọn là địa bàn để tỉnh xây dựng và phát 

triển cụm, điểm công nghiệp với diện tích là 34,46ha, nằm dọc trên trục 

đường Láng - Hòa Lạc, nên diện tích đất canh tác của người dân bị thu hẹp. 

Đặc biệt, từ năm 2004, địa phương được Nhà nước chọn làm địa điểm để xây 

dựng 2 dự án: Khu đô thị Nam An Khánh và Bắc An Khánh và đường Lê 

Trọng Tấn với tổng diện tích là 250,4ha, trong đó, Khu đô thị Nam An Khánh 

đã thu hồi được 100% số diện tích đất; Khu đô thị Bắc An Khánh cũng thu 

hồi được 70% số diện tích đất. Toàn xã có 2.702 hộ bị thu hồi đất và có tới 

80% số hộ bị thu hồi 100% diện tích đất canh tác. Vì thế vấn đề giải quyết 

việc làm cho người lao động vùng bị thu hồi đất càng trở nên cấp thiết.  

Trước tình hình đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã xác định vấn đề 

trước mắt là tập trung giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Từ năm 

2006 đến nay, xã đã liên hệ với Trung tâm Dạy nghề của huyện tổ chức mở 

được 3 lớp dạy nghề cho lao động, với các nghề: May công nghiệp và trồng 

cây cảnh. Lớp dạy nghề may có 52 lao động, trong đó ưu tiên những lao động 

là hộ nghèo, gia đình chính sách bị thu hồi đất và lớp trồng cây cảnh có 37 lao 

động, chủ yếu hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh nâng cao hiệu 

quả kinh tế, góp phần nhân rộng số hộ làm nghề.  
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Để tiến tới phát triển rộng rãi nghề trồng và kinh doanh cây cảnh tại địa 

phương, xã cũng đã đề xuất với UBND huyện được thành lập CLB cây cảnh, 

với mục đích tạo sân chơi cho các hộ giao lưu và học hỏi kinh nghiệm, giúp 

nhau làm giàu, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động.  

Xã đã khoanh vùng khoảng 27 ha đất (trích lại 10% diện tích đất bị thu 

hồi để tạo việc làm cho người dân) có vị trí nằm ở các trục đường liên thôn, 

liên xã thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ để xây dựng đề án, trình 

với UBND tỉnh. Trong đề án, những hộ bị thu hồi 30% diện tích đất trở lên sẽ 

được thuê đất mở hàng kinh doanh, dịch vụ. Nếu sớm được UBND tỉnh phê 

duyệt, khu vực này sẽ góp phần đáng kể vào việc tạo làm cho một bộ phận lao 

động. Xã cũng đã có kế hoạch tiếp tục lựa chọn nghề phù hợp với nhu cầu của 

nhân dân. 

1.4.4. Kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc 

Quá trình công nghiệp hoá đã làm thay đổi bộ mặt  nông thôn của tỉnh 

Vĩnh Phúc, tuy nhiên cũng nảy sinh ra nhiều vấn đề bức xúc về việc làm cho 

người nông dân bị thu hồi đất. 

Để giải quyết vấn đề này tỉnh Vĩnh Phúc đã có một số chính sách tạo 

việc làm, ổn định đời sống cho nông dân vùng thu hồi đất. Đối với các dự án 

sản xuất kinh doanh khi được cấp đất phải tuyển dụng ít nhất 30% số lao động 

trong vùng vào làm việc tại các doanh nghiệp, và được vay vốn hỗ trợ việc 

làm. Đồng thời tỉnh dành kinh phí mở các lớp đào tạo nghề tại các địa phương 

bị thu hồi đất, cấp đất cho các hộ phát triển dịch vụ, ưu tiên phát triển các 

ngành nghề mới, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, chuyển dịch cơ cấu nông 

nghiệp. 

Tìm hiểu thực tế tại khu công nghiệp Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy đời sống của người dân bị thu hồi đất đã thay đổi 

đáng kể, nhưng để duy trì cuộc sống lâu dài, ổn định thì chưa ai dám chắc. Xã 
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Khai Quang có hơn 400 ha đất canh tác, năm 2002 UBND tỉnh quyết định 

quy hoạch dành 275 ha đất thành lập khu công nghiệp Khai Quang, đến nay 

100% diện tích đã được lấp đầy. Năm 2004, tỉnh tiếp tục quy hoạch thêm 80 

ha về phía Đông Nam mở rộng khu công nghiệp. Theo thống kê đến cuối năm 

2004, toàn xã có 1.500 hộ thì 975 hộ bị thu hồi đất canh tác phục vụ phát triển 

khu công nghiệp, trong đó 115 hộ mất trên 90% diện tích, 310 hộ bị thu hồi từ 

70-90%, 158 hộ bị thu hồi từ 50-70%, 322 hộ bị thu hồi dưới 50%. Đất canh 

tác chỉ còn gần 100 ha.   
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC 

DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN HÒA VANG 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN HÒA 

VANG ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO 

ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Hòa Vang là huyện ngoại thành của thành phố Đà Nẵng, bao bọc quanh 

phía Tây khu vực nội thành thành phố Đà Nẵng; huyện có tọa độ từ 15055’ 

đến 16013’ vĩ độ Bắc và 107049’ đến 108013’ kinh độ Đông. 

- Phía Bắc giáp các huyện Nam Đông và Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

- Phía Nam giáp các huyện Điện Bàn và Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. 

- Phía Tây giáp huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam. 

- Phía Đông giáp quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu. 

Hệ thống đường giao thông ngoại và nội vùng trên địa bàn huyện tương 

đối thuận tiện. Ngoài quốc lộ 1A, quốc lộ 14B thì huyện Hòa Vang còn có các 

tuyến đường tỉnh lộ ĐT 601, 602, 604, 605 do thành phố quản lý và hệ thống 

các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã. 

Với vị trí địa lý và hệ thống giao thông như trên, có thể thấy rằng Hòa 

Vang có một vị trí hết sức quan trọng trong việc phát triển KT - XH của thành 

phố Đà Nẵng, là địa bàn để thành phố Đà Nẵng giao lưu, hợp tác giao thương, 

trao đổi hàng hóa với vùng xung quanh huyện, các quận nội thành, các tỉnh 

thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 
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Tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và đô 

thị hóa diễn ra rất nhanh ở huyện Hòa Vang làm nảy sinh những vấn đề phức 

tạp nhất là diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, người nông dân mất đất sản 

xuất, thiếu việc làm đòi hỏi phải giải quyết tái định cư trong đó vấn đề đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm cho lao động nhất là lao động nông nghiệp thuộc 

diện giải tỏa, đền bù là vấn đề cấp bách để ổn định và phát triển kinh tế của 

huyện. 

b. Địa hình, đất đai 

Hòa Vang là huyện có địa hình trải rộng trên cả 3 vùng: miền núi, trung 

du và đồng bằng.  

- Vùng núi: Tổng diện tích tự nhiên là 56.476,7 ha chiếm 79,84% diện 

tích tự nhiên toàn huyện. Phân bố ở phía Tây gồm các xã: Hoà Phú, Hoà 

Ninh, Hoà Liên, Hoà Bắc, vùng này đa số là đồi núi có độ cao trung bình 400 

- 500 m, cao nhất là đỉnh Bà Nà: 1.487 m.  

- Vùng trung du: Được phân bố tiếp giáp giữa vùng đồi núi và đồng 

bằng gồm các xã: Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Nhơn, Hoà Sơn ở độ cao từ 

50 - 100m với tổng diện tích là: 11.170ha chiếm 15,74% diện tích tự nhiên 

toàn huyện.  

- Vùng đồng bằng: Tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình 2 - 10m 

gồm 3 xã: Hoà Châu, Hoà Tiến, Hoà Phước... với diện tích 3.087,13ha chiếm 

4,37% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện.  

c. Tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản đã được phát hiện ở Hòa Vang chủ yếu là các loại 

khoảng sản làm vật liệu xây dựng, bao gồm: Đá ốp lát, đá phục vụ xây dựng, đá 

mỹ nghệ, tập trung chủ yếu ở các xã trung du và miền núi như Hòa Nhơn, Hòa 

Sơn, Hòa Ninh, Hòa Phú. Cát xây dựng ở dọc sông Cẩm Lê, sông Túy Loan... 

đất sét với trữ lượng lớn phục vụ sản xuất gạch ngói có hầu hết ở các xã đồng 
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bằng và trung du. Ngoài ra còn có quặng Volfram ở Nà Hoa (Hòa Ninh), quặng 

thiếc ở Đồng Nghệ (Hòa Khương), tuy nhiên trữ lượng không lớn. 

d. Tài nguyên rừng 

- Hệ sinh thái rừng: Hệ sinh thái rừng của huyện bao gồm các sinh cảnh 

chủ yếu như: sinh cảnh rừng lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới; sinh cảnh 

rừng phục hồi và sinh cảnh trảng cỏ, cây bụi. 

- Hệ thực vật và động vật rừng: Theo kết quả điều tra thống kê cho thấy 

hệ thực vật rừng huyện Hòa Vang có mức độ đa dạng loài khá cao, tài nguyên 

thực vật rừng có hơn 130 loài cho gỗ, khoảng 140 loài làm thuốc. Hệ động vật 

rừng đặc trưng cho sự giao lưu giữa các loài thuộc khu hệ động vật Nam 

Trường Sơn và Bắc Trường Sơn với thành phần loài đa dạng và phong phú.  

e. Tài nguyên du lịch 

Hòa Vang có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển các loại hình du 

lịch đa dạng: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở khu vực Bà Nà - Núi Chúa (Hòa 

Ninh), Đồng Nghệ (Hòa Khương), Suối Hoa, Ngầm Đôi (Hoà Phú), du lịch 

trên sông (dọc sông Cu Đê), du lịch đồng quê, vườn đồi (thuận lợi cho khách 

từ thành phố Đà Nẵng đi nghỉ cuối tuần). Nhiều hồ, đầm tự nhiên như Bàu An 

Ngãi Tây, Bàu Nghè ở Hoà Sơn có thể cải tạo thành các công viên du lịch mặt 

nước. Nếu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khách sạn, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí, 

phương tiện vận chuyển... được đầu tư xây dựng tốt sẽ thu hút rất nhiều khách 

du lịch đến và sẽ tạo nên thu nhập rất lớn cho huyện và cả thành phố Đà 

Nẵng.  

2.1.2. Đặc điểm kinh tế 

 a. Tăng trưởng kinh tế 

Trong những năm qua giá trị sản xuất của huyện tăng khá nhanh, giá 

trị sản xuất tăng từ 742,8 tỷ đồng (giá cố định năm 1994) năm 2008 lên 
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4.127,21 tỷ đồng năm 2011 và đến năm 2012 đạt 4.555,42tỷ đồng. So với năm 

2011 giá trị sản xuất năm 2012 tăng 10,38%. 

Giai đoạn 2008-2011, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất theo giá so 

sánh năm 1994 của huyện bình quân đạt 10,4%/năm, trong đó ngành Công 

nghiệp – Xây dựng tăng 15,61%/năm và ngành Dịch vụ tăng 18,08%/năm 

trong khi giá trị sản xuất ngành Nông, lâm, thủy sản lại giảm từ 280,8 tỷ đồng 

năm 2008 xuống còn 270,0 tỷ đồng năm 2011 (theo giá so sánh 1994). 

Bảng 2.1. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn huyện  

Hòa Vang giai đoạn 2008-20123 

ĐVT: tỷ đồng 

 2008* 2009* 2010 2011 2012 
Giá trị sản xuất các 
ngành kinh tế (giá so 
sánh 2010) 

742,8 830,4 3.181,9 4.127,2 4.555,4 

Trong đó:      
- GTSX ngành Nông, 
lâm, thủy sản 

280,8 295,3 707,6 732,4 760,5 

- GTSX ngành Công 
nghiệp – Xây dựng 

296,4 342,2 1.262,3 1.901,8 2.105,5 

- GTSX ngành Thương 
mại, Dịch vụ 

165,6 192,9 1.212,0 1.493,0 1.689,4 

Tốc độ tăng GTSX (%) 11,30 11,79 - 29,70 10,38 
(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang năm 2011,2012) 

Nhìn chung, tình hình kinh tế trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2012 

đã có các bước phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành Nông 

nghiệp đạt 760,5 tỷ đồng. Sản xuất lúa được mùa toàn diện, năng suất bình 

quân đạt 60,3 tạ/ha, các loại cây trồng lương thực, thực phẩm khác phát triển 

                                              
1,2: tính theo giá cố định năm 2010  
 
 

3 Các năm 2008, 2009: tính theo giá so sánh năm 1994 
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tốt cho năng suất cao4. Do sức mua giảm, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng nên 

chăn nuôi hoạt động cầm chừng, duy trì số lượng đàn gia súc, gia cầm5. Diện 

tích nuôi trồng thủy sản đạt 396 ha, sản lượng khoảng 605 tấn, tập trung nuôi 

cá rô phi, diêu hồng và tôm. 

Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt 2.105,5 tỷ đồng, 

trong đó công nghiệp khai thác tăng 12,4%, CN chế biến tăng 14,5%. Hoạt 

động sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gặp khó khăn do thắt chặt 

chi tiêu, hạn chế đầu tư công nên hàng tồn kho nhiều, sản phẩm tiêu thụ chậm 

tập trung ở các ngành khai thác đất, đá, san nền, xây dựng,... 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 1.412 tỷ đồng, tăng 16,7% so 

với cùng kỳ tập trung vào buôn bán vật liệu xây dựng, hàng nông sản, các mặt 

hàng tiêu dùng thiết yếu,… cơ bản đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. 

Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 18,75 (triệu đồng/người), 

tăng gần 2 lần so với năm 2008 (thu nhập bình quân đầu người năm 2008 là 

10,23 triệu đồng/người). Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên tổng thu 

ngân sách trên địa bàn huyện bị suy giảm. Năm 2012 tổng thu ngân sách chỉ 

đạt 84,14 tỷ đồng đạt 77% dự toán thành phố, giảm đi so với 147,2 tỷ đồng 

năm 2011. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 6.887 ngàn USD bằng 104,3% kế 

hoạch huyện, 114,8% KHTP và tăng 12% so cùng kỳ. Hoạt động du lịch tiếp 

tục phát triển rõ nét theo loại hình du lịch sinh thái, đồng quê như khu Du lịch 

Bà Nà-Suối Mơ, suối Hoa, Ngầm Đôi, nước nóng (Hòa Phú), tắm khoáng 

nóng Phước Nhơn (Hòa Khương). Cũng trong năm nay, huyện đã giải quyết 

việc làm được cho 2.075 lao động. 

                                              
4 Diện tích cây ngô 595 ha, năng suất bình quân 57,47 tạ/ha; Rau chuyên canh 44ha, hoa 43 ha, cỏ 47 ha,.. 
5 Trâu : 1.870 con; Bò : 15.200 con; Heo : 97.000 con; Gia cầm : 870.000 con 
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                                                                          (ĐVT: Triệu đồng) 

 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang năm 2011,2012) 

Hình 2.1. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện Hòa Vang  

(theo giá hiện hành) giai đoạn 2008 - 2012 

 

b. Cơ cấu kinh tế 

  
(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang 2011, 2012) 

Hình 2.2. Cơ cấu kinh tế huyện Hòa Vang 
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Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo 

hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng 

ngành nông nghiệp. 

Bảng 2.2. Cơ cấu Giá trị sản xuất (theo giá thực tế) phân theo ngành  

kinh tế của huyện Hòa Vang giai đoạn 2008 - 2012 

Năm Ngành 
Nông, 

Lâm, Thủy 
sản 

Công 
nghiệp – 
Xây dựng 

Thương 
mại - Dịch 

vụ 
Tổng 

Giá trị  
(tỷ đồng) 

656,2 610,4 333,7 1.600,3 
2008 

Tỷ lệ đóng góp 
(%) 

41,00 38,14 20,85 100,00 

Giá trị  
(tỷ đồng) 

726,0 755,4 414,3 1.895,7 
2009 

Tỷ lệ đóng góp 
(%) 

38,30 39,85 21,85 100,00 

Giá trị  
(tỷ đồng) 

707,6 1.262,3 1.212,0 3.181,9 
2010 

Tỷ lệ đóng góp 
(%) 

22,24 39,67 38,09 100,00 

Giá trị  
(tỷ đồng) 

890,9 2.204,1 1.801,9 4.896,9 
2011 

Tỷ lệ đóng góp 
(%) 

18,19 45,01 36,80 100,00 

Giá trị  
(tỷ đồng) 

985,4 2.475,4 2.183,3 5.644,1 
2012 

Tỷ lệ đóng góp 
(%) 

17,46 43,86 38,68 100,00 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang năm 2011,2012) 

Từ bảng số liệu có thể nhận thấy, nông nghiệp vẫn là ngành chủ đạo 

của huyện, tỷ trọng GTSX ngành Nông, lâm, thủy sản trong tổng GTSX của 

các ngành là khá lớn. Tuy vậy, tỷ trọng này lại giảm dần qua các năm, trong 
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khi tỷ trọng ngành Công nghiệp – xây dựng lại tăng lên cho thấy cơ cấu kinh 

tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và 

dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, cụ thể tỷ trọng ngành nông 

nghiệp giảm từ 41,0% năm 2008 xuống còn 17,46% năm 2012.  

Trong nội bộ ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng sản 

xuất hàng hoá gắn với thị trường, trên cơ sở chuyển đổi nhanh cơ cấu giống, 

cơ cấu mùa vụ, chủ động đưa các giống cây mới có ưu thế hơn về năng suất, 

chất lượng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng. 

Bên cạnh đó các ngành Công nghiệp - xây dựng cũng như Thương mại 

- dịch vụ trên địa bàn huyện cũng có chuyển biến tích cực, với sự phát triển 

mạnh của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và các thành phần kinh tế khác, 

thị trường giao lưu hàng hoá và các loại hình dịch vụ được mở rộng, là điều 

kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp chế biến phát triển. Tỷ trọng ngành 

công nghiệp, xây dựng tăng từ 38,14% năm 2008 lên 43,86% năm 2012, tỷ 

trọng ngành dịch vụ tăng từ 20,85% năm 2008 lên 38,68% năm 2012.   

2.1.3. Đặc điểm xã hội 

a. Dân số và lao động 

Năm 2012, dân số toàn huyện Hòa Vang là 124.844 người (trong đó tỷ lệ 

nam là 49,27 %, nữ 50,73%). Mật độ dân số là 170 người/km2, tuy nhiên mật 

độ dân số phân bố không đều giữa các địa phương, cụ thể dân số tập trung 

đông ở các xã trung du đồng bằng (mật độ dân số xã Hòa Phước là 1.752 

người/km2, Hòa Châu là 1.430 người/km2, Hòa Tiến là 1.172 người/km2) và 

phân bố thưa thớt ở các xã miền núi (mật độ dân số xã Hòa Bắc chỉ có 12 

người/ km2, Hòa Ninh 49 người/ km2 và Hòa Phú 50 người/ km2). 

Năm 2012, trong tổng 124.844 người thì dân số trong độ tuổi lao động 

chiếm 62,10%, tương đương 77.528 người, bình quân giai đoạn 2008 - 2012 

dân số trong độ tuổi lao động tăng 4,02%/năm.  
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Trong đó, lao động có việc làm năm 2012 là 68.482 người, chiếm 

88,3% dân số trong độ tuổi lao động. Trong mấy năm gần đây, do quá trình 

đô thị hóa và do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện nên lao động làm 

việc trong ngành nông, lâm, thủy sản có xu hướng giảm dần. Năm 2008 lao 

động trong ngành nông nghiệp là 31.721 người chiếm 56,34%, đến năm 2012 

giảm xuống còn 25.082 người, chiếm 36,15% tổng số lao động, bình quân 

giai đoạn 2008 - 2012 giảm 5,7%/năm. Trong khi lao động trong các ngành 

công nghiệp và dịch vụ lại có xu hướng tăng lên, cụ thể lao động ngành CN - 

XD năm 2008 là 11.169 người (chiếm 19,83%), đến năm 2012 tăng lên 

19.663 người (chiếm 28,34%) và ngành dịch vụ tăng từ 21,95% năm 2008 lên 

35,51% năm 2012 (tương đương tăng 11.230 người).  

Bảng 2.3. Cơ cấu lao động của huyện bình quân giai đoạn 2008 - 2012 

2008 2012                     Năm 

    Chỉ tiêu Số lượng % Số lượng % 

Phân theo ngành nghề 56.298 100 69.384 100 

- Nông, lâm, thủy sản 31.721 56,34 25.082 36,15 

- Công nghiệp, xây dựng 11.169 19,83 19.663 28,34 

- Dịch vụ 13.408 21,95 24.638 35,51 

Phân theo trình độ 56.298 100 69.384 100 

- Công nhân kỹ thuật 10.072 17,89 4.892 7,05 

- TH chuyên nghiệp 2.914 5,17 4.274 6,16 

- Cao đẳng, đại học trở lên 2.886 5,14 4.933 7,11 

- Khác 40.426 71,80 55.285 79,68 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang 2011, 2012) 

Những năm qua, tỷ lệ lao động trình độ cao của huyện Hòa Vang ngày 

một tăng lên, cụ thể lao động có trình độ Cao đẳng, đại học trở lên tăng từ 

5,14% năm 2008 lên 7,11% năm 2012, TH chuyên nghiệp tăng từ 5,17% lên 
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6,16% năm 2012. Trong khi đó, tỷ lệ lao động Công nhân kỹ thuật sụt giảm từ 

10.072 người xuống còn 4.892 người trong năm 2012. 

Nhìn chung, dân số và lao động của huyện Hòa Vang khá dồi dào, lực 

lượng lao động trẻ, khỏe, lao động có trình độ và đã qua đào tạo chiếm 20,3% 

tổng số lao động. Mặt khác, dân số dưới độ tuổi lao động còn chiếm tỷ lệ 

tương đối lớn (chiếm 25,6%), đây là lực lượng bổ sung vào nguồn lao động 

cho những năm tới, nên huyện sẽ chủ động được nguồn lực lao động phục vụ 

cho việc phát triển KT – XH. Bên cạnh những lợi thế thì dân số và lao động 

của huyện Hòa Vang phân bố không đều giữa các địa phương (tập trung đông 

ở đồng bằng, trung du, thưa thớt tại các xã miền núi), lực lượng lao động làm 

việc trong ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trình độ chuyên môn kỹ 

thuật của lực lượng lao động mặc dù đã được nâng lên, tuy nhiên mới chỉ đáp 

ứng phần nào yêu cầu lao động có trình độ cao cho phát triển KT – XH của 

huyện nói riêng và của thành phố Đà Nẵng nói chung. 

b. Văn hóa , xã hội, khoa học công nghệ và môi trường 

Trong thời gian qua, được sự đầu tư của các cấp, các ngành từ trung 

ương đến địa phương và sự chung sức của nhân dân trong huyện, cơ sở vật 

chất và trang thiết bị phục vụ cho giáo dục và đào tạo được tăng cường một 

bước, các trường ở khu vực chính đã đầu tư theo hướng kiên cố hóa, khang 

trang, sạch đẹp đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên được đảm bảo theo chuẩn hóa, chất lượng giáo dục được nâng lên theo 

hướng thực chất hơn. Năm 2012 trên địa bàn huyện đã có 33 trường học các 

cấp với 703 lớp, dạy học được cho hơn 22.670 học sinh. 

Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, năng lực, phương tiện 

khám chữa bệnh, điều trị cho nhân dân được tăng cường, công tác phòng 

chống dịch bệnh thực hiện có hiệu quả. Cụ thể toàn huyện có 12 cơ sở y tế, 1 

trung tâm y tế huyện với 80 giường bệnh. Việc thực hiện chương trình mục 
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tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai và thực hiện 

tốt như chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, thực hiện cấp thẻ 

BHYT cho tất cả các nhân khẩu nghèo. Công tác khám chữa bệnh và thực 

hiện các chương trình y tế quốc gia luôn được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân trong huyện. 

Văn hóa thể thao tiếp tục phát triển, đã và đang hình thành nếp sống 

văn hóa, văn minh trong cộng đồng, triển khai xây dựng khu dân cư mới. 

Việc triển khai và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được chú 

trọng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. 

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, đặc biệt là bảo tồn các khu 

du lịch sinh thái, bảo vệ nguồn nước ngọt cung cấp cho thành phố Đà Nẵng. 

2.1.4. Thực trạng về công tác di dời, giải tỏa và tái định cư trên địa 

bàn huyện Hòa Vang 

Huyện Hòa Vang có tổng diện tích tự nhiên là 734,89 km2, với hệ 

thống đường giao thông khá đầy đủ gồm quốc lộ 1A, quốc lộ 14B, các tỉnh lộ 

ĐT 601, 602, 604, 605 và hệ thống các tuyến đường giao thông liên huyện, 

liên xã tạo điều kiện thuận lợi trong việc quy hoạch phát triển đô thị của 

huyện.  

Trong những năm gần đây, quỹ đất của huyện có nhiều biến động. Năm 

2008, diện tích đất nông nghiệp của huyện là 60.031,3 ha thì đến năm 2012 

quỹ đất này giảm xuống chỉ còn 56.955,1 ha. Trong đó, giai đoạn 2008-2012 

đất sản xuất nông nghiệp giảm từ 6.518,4 ha xuống 5.936,9 ha. Có thể thấy 

quỹ đất sản xuất cho nông hộ bị giảm dần do quá trình đô thị hoá. Quy mô đất 

lâm nghiệp cũng giảm dần từ 53.406,3 ha xuống còn 50.908,7 ha trong giai 

đoạn này. 
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Bảng 2.4. Biến động quỹ đất nông, lâm, thủy sản của huyện 

Năm 2008 Năm 2012 

Chỉ tiêu Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Tổng diện tích đất nông nghiệp 60.031,3 100 56.955,1 100 

1. Đất sản xuất nông nghiệp 6.518,4 10,85 5.936,9 10,42 

a. Cây hàng năm 5.258,7 8,76 4.634,8 8,14 

- Đất lúa 3.701,7 6,16 3.216,9 5,65 

- Đất cây hàng năm khác 1.550,6 2,58 1.411,4 2,48 

- Đất đồng cỏ 6,4 0,01 6,4 0,01 

b. Đất cây lâu năm 1.259,7 2,09 1.302,1 2,29 

2. Đất nuôi trồng thủy sản 106,6 0,17 109,5 0,19 

3. Đất lâm nghiệp 53.406,3 88,96 50.908,7 89,38 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang các năm 2008, 2012) 

Quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện diễn ra mạnh mẽ, nhiều dự án 

được triển khai đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt đô thị của huyện. Tính đến 

cuối năm 2012 toàn huyện có 185 dự án lớn, nhỏ; trong đó có 82 dự án đang 

triển khai; 103 dự án đã có quyết đinh phê duyệt nhưng chưa triển khai. Tổng 

diện tích đất thu hồi phục vụ cho các dự án: 30.223 ha, nằm trên 11 xã/11 xã 

của huyện, tập trung chủ yếu tại xã Hoà Liên, Hoà Nhơn, Hoà Ninh, Hoà 

Châu. 
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Bảng 2.5. Công tác di dời, giải tỏa và thực hiện các dự án tái định cư trên 

địa bàn huyện Hòa Vang (tính đến tháng 12/2012) 

Tình trạng các dự án 
STT Xã 

Số dự 
án 

Diện tích 
(Ha) 

Đã 
hoàn thành 

Đang 
triển khai 

Chưa 
triển khai 

1 Hòa Châu 20 3.073 0 10 10 
2 Hòa Tiến 8 1.368 0 2 6 
3 Hòa Phước 9 2.219 0 5 4 
4 Hòa Nhơn 20 3.415 0 8 12 
5 Hòa Phong 15 2.390 0 7 8 
6 Hòa Khương 10 1.024 0 6 4 
7 Hòa Ninh 28 4.440 0 12 16 
8 Hòa Phú 16 2.390 0 8 8 
9 Hòa Bắc 10 1.709 0 6 4 
10 Hòa Liên 25 4.268 0 10 15 
11 Hòa Sơn 24 3.927 0 8 16 

Tổng số 185 30.223 0 82 103 
(Nguồn: Ban giải tỏa đền bù huyện Hòa Vang) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy tổng diện tích đất diện quy hoạch thu 

hồi của huyện là 30.223 ha, nhiều nhất là ở xã Hòa Ninh với 4.440 ha đất. 

Điều đáng nói là, diện tích đất bị thu hồi của các xã có sự chênh lệch khá 

lớn. Hòa Liên, Hòa Ninh là những xã có diện tích đất thu hồi rất cao (lần 

lượt là 4.268 ha và 4.440 ha). Trong khi đó, ở các xã như Hòa Khương, Hòa 

Tiến, Hòa Bắc tỷ lệ diện tích đất bị thu hồi so với tổng số (cụ thể: Hòa 

Khương – 3,38%; Hòa Tiến – 4,52%; Hòa Bắc – 5,65%) là rất thấp.  

Một số dự án có quy mô đầu tư lớn của huyện như Dự án Khu Công 

nghệ cao với diện tích hơn 1.000 ha, dự án Khu Công nghệ thông tin; Dự án 

khu Đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú với nguồn vốn đầu tư hơn ngàn tỷ 

đồng việc di dời giải toả một vùng rộng lớn với hàng ngàn hồ sơ giải toả. 
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Diện tích đất bị thu hồi chủ yếu là đất dùng để sản xuất nông nghiệp khiến 

cho tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương gặp nhiều khó 

khăn do đất nông nghiệp bị chia cắt bới các công trình xây dựng, nhiều diện 

tích đất bị người dân bỏ hoang hoặc trồng cây chờ đền bù. 

Việc thu hồi đất diễn ra trên diện rộng sẽ ảnh hưởng trực tiếp và mạnh 

mẽ đến thu nhập, đời sống và việc làm của người nông dân. Theo một cuộc 

khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng6 (2012) thì 

diện tích đất ở của các hộ gia đình sau tái định cư được phản ánh cụ thể trong 

bảng 2.6 sau: 

Bảng 2.6. Diện tích đất của các hộ gia đình sau tái định cư 

Số phiếu trả lời Cẩm Lệ Hòa Vang 
Chỉ tiêu Số 

lượng 
% 

Số 
lượng 

% 
Số 

lượng 
% 

Dưới 100m2 199 53,1 181 77,7 18 12,7 

Từ 100 m2 – dưới 200 m2 153 40,8 49 21 104 73,2 

Từ 200 m2 – dưới 300 m2 12 3,2 3 1,3 9 6,3 

Từ 300 m2 – dưới 500 m2 6 1,6 0 0 6 4,2 

Từ 500m m2 – dưới 700 m2 2 0,5 0 0 2 1,4 

Từ 700 m2 – dưới 1000 m2 2 0,5 0 0 2 1,4 

Trên 1000 m2 1 0,3 0 0 1 0,7 

Tổng cộng 375 100,0 233 100,0 142 100,0 

(Nguồn: Khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng, 2012, Chăm lo 

sinh kế cho các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư - nhìn từ góc độ cộng đồng) 

Với diện tích đất ở nhỏ hẹp so với trước đây, trong số các hộ gia đình 

trên địa bàn huyện Hòa Vang được khảo sát, chỉ có 5% hộ sử dụng đất ở để 

làm ăn. Thông thường là bán cà phê, bán thức ăn buổi sáng, bán ga, bán gạo, 

café, tạp hóa, mở cơ sở cắt tóc, giữ xe, làm mộc, may mặc, sửa xe, rửa xe... 

                                              
6 Khảo sát thực trạng sinh kế của các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư ở quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, 
Đà Nẵng 
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Những hộ sử dụng đất được đền bù mục đích nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt 

rất hiếm. Ngoài đất ở ra, có 9% số gia đình còn sở hữu những loại đất khác, 

trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp (2,6%), đất rừng (1,2%) đất trồng cây lâu 

năm, đất trồng chè (5,2%). Tuy nhiên các trường hợp này không phải là 

trường hợp phổ biến. 

Quá trình thu hồi đất cùng với thực hiện dự án các khu tái định cư để 

bố trí lại cho các hộ giải tỏa cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến một số diện tích 

đất nông nghiệp của nhân dân. Đối với người nông dân thì đất đai là tư liệu 

sản xuất chủ yếu không thể thay thế được. Vì thế khi mất tư liệu sản xuất 

cùng với khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp, người nông dân mặc 

nhiên trở thành người thất nghiệp. Các dự án này ảnh hưởng đến khoảng hơn 

15% dân số toàn huyện tương đương 6.290 hộ gia đình phải di dời, giải tỏa. 

Bảng 2.7. Số hộ dân có đất bị thu hồi (tính đến cuối năm 2012) 

STT Xã 
Số hộ 
(hộ) 

Số nhân khẩu 
trong hộ (người) 

1 Hòa Châu 680 1.925 
2 Hòa Tiến 272 1.091 
3 Hòa Phước 306 996 
4 Hòa Nhơn 680 2.377 
5 Hòa Phong 510 2.203 
6 Hòa Khương 340 805 
7 Hòa Ninh 952 3.099 
8 Hòa Phú 544 892 
9 Hòa Bắc 816 2.624 

10 Hòa Liên 850 3.028 
11 Hòa Sơn 340 536 

 Tổng số 6.290 19.576 

(Nguồn: Ban giải tỏa đền bù huyện Hòa Vang) 

Theo số liệu thống kê của Ban giải tỏa đền bù huyện Hòa Vang thì 

giai đoạn đến năm 2012 quá trình đô thị hóa diễn ra đã thu hồi 30.223 ha 
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đất của 6.290 hộ dân, ảnh hưởng đến 19.576 nhân khẩu trong hộ. Xã có số 

hộ dân thuộc diện thu hồi đất nhiều nhất là Hòa Ninh (952 hộ), xã có tổng 

số hộ dân bị thu hồi đất thấp nhất là Hòa Tiến (272 hộ). Đại bộ phận những 

hộ dân, những người lao động bị thu hồi đất là những hộ thuần nông, cuộc 

sống chủ yếu dựa vào nguồn thu từ canh tác trên đất nông nghiệp và chăn 

nuôi quy mô nhỏ. Việc thu hồi đất đã khiến nhiều người bị mất một phần 

hoặc toàn bộ tư liệu sản xuất, dẫn đến mất việc làm, gặp khó khăn trong 

tìm và tạo việc làm mới.  

Bảng 2.8. Số lao động bị mất việc do thu hồi đất sản xuất 

  ĐVT: người 

STT Xã Số lao động STT Xã Số lao động 

1 Hòa Châu 937 7 Hòa Khương 740 

2 Hòa Tiến 963 8 Hòa Ninh 2.538 

3 Hòa Phước 786 9 Hòa Phú 679 

4 Hòa Nhơn 1.811 10 Hòa Bắc 1.423 

5 Hòa Phong 1.732 11 Hòa Liên 1.729 

6 Hòa Sơn 482 Tổng (2) 7.109 

Tổng (1) 6.711 Tổng số = (1) + (2) 13.820 

(Nguồn: Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Hòa Vang) 

Hoạt động giải phóng mặt bằng đã tạo nên diện mạo khang trang cho 

đô thị hiện nay. Tuy nhiên, nó đã làm biến động cuộc sống của người dân, đặc 

biệt là đối với các hộ dân bị di dời, tái định cư; khiến cho hơn 13 nghìn lao 

động cần được đào tạo lại và chuyển đổi ngành nghề. Tổng số lao động bị 

mất việc do thu hồi đất của huyện giai đoạn đến cuối năm 2012 là 13.820 

người.  

Phần lớn người lao động trước khi bị mất đất nông nghiệp là những 

người nông dân thuần túy, trình độ chuyên môn còn thấp (chi tiết ở bảng 
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2.9). Vì vậy, để chuyển sang làm việc trong những ngành phi nông nghiệp 

không phải là chuyện có thể thực hiện một sớm một chiều. Đây chính là 

nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng thất nghiệp hiện nay của những 

người lao động ở huyện Hòa Vang. 

Bảng 2.9. Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ bị thu hồi đất trên 

địa bàn huyện Hòa Vang 

Chỉ tiêu ĐVT Hòa Vang 

Số hộ điều tra Hộ 150 

Bình quân nhân khẩu Người 4,31 

Cấp 1 % 20,7 

Cấp 2 % 26 
Trình độ văn hóa của 

chủ hộ 
Cấp 3 % 12 

Trung cấp % 0,7 

Cao đẳng % 0,4 Trình độ chuyên 
môn của chủ hộ Đại học/ Trên đại 

học 
% 2,7 

Trên 18 tuổi % 94,7 
Lao động 

Có việc làm ổn định % 64,0 

(Nguồn: Khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng, 2012, Chăm lo 

sinh kế cho các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư - nhìn từ góc độ cộng đồng) 

Qua bảng số liệu trên ta thấy lao động trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên 

chiếm tỷ lệ rất cao – 94,7%. Đây là một thuận lợi cho huyện trong việc đào 

tạo nghề cho đối tượng này vì đa số lao động trong độ tuổi này vừa học xong 

THPT nên khả năng chuyển đổi nghề nghiệp, tiếp thu nghề cao hơn.  

Tuy nhiên, hạn chế chung là trình độ văn hóa của họ còn thấp, rất ít 

người được rèn luyện, học hành, đào tạo bài bản. Có đến 41,3% chủ hộ gia 

đình không có trình độ văn hóa gì. Trong số 58,7% còn lại, có 20,7% trình độ 

văn hóa cấp 1, 26% trình độ cấp 2 và 12% trình độ cấp 3. Số chủ hộ có trình 

độ chuyên môn chỉ đạt 3,8%. Bên cạnh đó, trong mỗi gia đình tái định cư, tỉ 
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lệ thành viên trẻ có trình độ chuyên môn cũng rất thấp. Cuộc khảo sát cho 

thấy số hộ có người học trung cấp chỉ chiếm 0,7%, cao đẳng là 0,4% và đại 

học là 2,7%.  

Điều này đã hạn chế người lao động tiếp cận các công việc được trả 

lương cao song lại đòi hỏi nhiều kỹ năng nghề nghiệp. Đây là một trong 

những nguyên nhân quan trọng khiến tình trạng việc làm sau tái định cư trở 

nên bấp bênh. Người dân tái định cư chủ yếu tham gia vào những công việc 

đơn giản, tự trả lương, không đòi hỏi nhiều về trình độ đào tạo hay kỹ năng 

nghề nghiệp và quan hệ con người. Thực tế cho thấy bên cạnh số lượng tiếp 

tục công việc cũ thì số lượng chuyển đổi nghề nghiệp rất ít. Số còn lại thì trở 

nên thất nghiệp và tiếp tục thất nghiệp hoặc làm việc thời vụ, bán thời gian. 

2.1.5. Thực trạng về hệ thống cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn 

huyện Hòa Vang 

a. Cơ sở đào tạo nghề 

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Hòa Vang mới chỉ có 1 trung tâm dạy 

nghề do Nhà nước quản lý là Trung tâm dạy nghề Hòa Vang đào tạo tương 

đương trình độ sơ cấp nghề. Ngoài ra, Trung tâm cũng có liên kết với các 

doanh nghiệp để bồi dưỡng tay nghề cho công nhân và liên kết với các cơ sở 

đào tạo nghề khác trên địa bàn thành phố để đào tạo nghề dài hạn (bậc trung 

cấp nghề, cao đẳng nghề) cho người lao động. Bên cạnh đó, trên địa bàn 

huyện còn có các hình thức đào tạo nghề khác như dạy nghề theo hình thức 

truyền nghề tại làng nghề, bồi dưỡng tập huấn do các Hội Nông dân, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ huyện tổ chức. 

Bên cạnh những nỗ lưc của ngành LĐ-TB&XH huyện, Sở LĐ-

TB&XH thành phố cũng có những hỗ trợ bằng cách ký hợp đồng với 12 cơ sở 

đào tạo nghề trên địa bàn thành phố để dạy nghề cho lao động nông thôn của 
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huyện. Một số cơ sở dạy nghề cũng đã chủ động dạy nghề lưu động đến tận 

các xã, giúp bà con học nghề được thuận lợi. 

b. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề 

Tổng diện tích đất mà Trung tâm dạy nghề huyện Hòa Vang đang sử 

dụng là 850 m2, tổng giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị khoảng 0,42 tỷ 

đồng, chưa đủ chuẩn về đất đai, diện tích dành cho thực hành, không có nhà 

thể chất, khu nội trú, thư viện dành cho học viên. 

So với danh mục trang thiết bị đào tạo cho từng nghề, từng trình độ 

phải trang bị tối thiểu theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, thì hiện nay cơ sở 

ĐTN trên địa bàn huyện không đủ số lượng, chủng loại thiết bị ĐTN. Qua 

kiểm tra, loại thiết bị mới nhất là 2 năm, thiết bị lâu năm nhất là 19 năm, rất 

lạc hậu về công nghệ.  

c. Đội ngũ giáo viên đào tạo nghề 

Do huyện vẫn chưa chú trọng và chưa có các chính sách về sử dụng, 

ưu đãi và thu hút giáo viên nên nhiều người có trình độ và năng lực chưa tích 

cực tham gia dạy nghề, truyền nghề tại cơ sở đào tạo nghề, các làng nghề... 

dẫn đến tình trạng thiếu giảng viên dạy nghề tại cơ sở đào tạo nghề của 

huyện.  

Tổng số giáo viên dạy nghề của huyện năm 2012 là 56 giáo viên, 

trong đó số giáo viên có trình độ thạc sĩ chiếm 2%, trình độ cao đẳng – đại 

học 75%, trung học chuyên nghiệp là 16% còn lại là công nhân kỹ thuật. Các 

giáo viên đều có trình độ chuyên môn phù hợp với giảng dạy, nhưng Trung 

tâm dạy nghề huyện cũng cần chủ động đào tạo, nâng cao trình độ của giáo 

viên, tăng số lượng cũng như chất lượng của giáo viên để có thể nâng cao 

được chất lượng đào tạo, chất lượng học viên và mở rộng được quy mô đào 

tạo, dạy nghề. 
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d. Nội dung, phương pháp giảng dạy, đào tạo 

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc lấy người học làm trung 

tâm, nên cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn huyện đã quan tâm đến việc đổi mới 

nội dung và phương pháp giảng dạy, nhiều trang thiết bị hiện đại được khai 

thác phục vụ cho công tác đào tạo, đội ngũ giáo viên được huấn luyện đổi mới 

phương pháp giảng dạy thường xuyên. Tuy nhiên, kết quả thu được vẫn còn 

hạn chế. Nguyên nhân là do điều kiện trang thiết bị, CSVC có hạn, nội dung 

chương trình còn phụ thuộc khung đào tạo chung, năng lực tự đổi mới của 

trường cũng như đội ngũ giảng viên còn hạn chế, nội dung và phương pháp 

giảng dạy cũ còn duy trì, ảnh hưởng nhiều trong từng giáo viên. Vì thế, trình 

độ đào tạo chưa theo kịp với phát triển khoa học công nghệ hiện đại.  

Theo quy định các nghề đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng thực 

hiện theo chương trình khung của Bộ LĐ-TB&XH, làm căn cứ để cơ sở ĐTN 

xây dựng chương trình đào tạo tại đơn vị mình. Đối với trình độ sơ cấp nghề, 

chương trình đào tạo do người đứng đầu cơ sở quyết định. 

Qua khảo sát, kiểm tra của Phòng LĐ-TB&XH huyện thì Trung tâm 

đào tạo nghề của huyện đã xây dựng được chương trình đào tạo hiện đại, tiếp 

cận với thực tiễn đời sống sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ thời gian 

dành cho thực hành vẫn chưa đảm bảo theo quy định. Điều này cho thấy tình 

trạng thiếu diện tích phòng thực hành, thiếu trang thiết bị và giáo viên dạy 

thực hành tại cơ sở ĐTN. Vì vậy, học sinh ra trường còn lúng túng, chậm 

thích nghi với thực tế, doanh nghiệp phải đào tạo lại là điều không tránh khỏi. 

- Về ngành nghề đào tạo  

Do nhu cầu của thị trường lao động, ngành nghề đào tạo vẫn không 

ngừng tăng lên. Theo bảng danh mục ngành nghề đào tạo của Trung tâm dạy 

nghề Hòa Vang dưới đây có thể nhận thấy cơ cấu ngành nghề đào tạo đã từng 

bước được điều chỉnh theo cơ cấu ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh, 
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dịch vụ nhưng trong thời gian đến cần chủ động bổ sung thêm các nghề đào 

tạo mới theo yêu cầu của thị trường lao động nhất lao động kỹ thuật trình độ 

cao cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành 

kinh tế trọng điểm và cho xuất khẩu lao động. 

Bảng 2.10. Danh mục một số nghề đào tạo tại  

Trung tâm dạy nghề Hòa Vang 

Nghề Tên khóa học 
Thời gian 

(tháng) 
Học phí 

(nghìn đồng) 

Xây dựng dân dụng Xây dựng dân dụng 6 1.800 

Kỹ thuật thú ý Chăn nuôi thú y 6 1.800 

Kỹ thuật máy lạnh và điều 
hòa không khí 

Kỹ thuật máy lạnh và 
điều hòa không khí  

6 2.000 

Sửa chữa, lắp đặt và quản 
trị mạng 

Sửa chữa, lắp đặt và 
quản trị mạng 

5 1.500 

Tin học văn phòng Tin học văn phòng 5 1.500 

Kỹ thuật chế biến món ăn Nấu ăn 3 1.100 

Kỹ thuật trồng hoa, cây 
cảnh 

Trồng hoa, cây cảnh 4 1.100 

Kỹ thuật trồng và chế biến 
nấm ăn 

Trồng, chế biến nấm 
ăn 

3 800 

Mộc công nghiệp Mộc công nghiệp 5 2.000 

May công nghiệp May công nghiệp 3 1.100 

Điện tử dân dụng Điện tử  2.000 

Sửa chữa mô tô, máy nổ Sửa chữa mô tô, máy 
nổ 

6 1.500 

Cơ khí Cơ khí 5 2.000 

(Nguồn: Báo cáo Trung tâm dạy nghề Hòa Vang) 

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

động thuộc diện thu hồi đất 

Quyết định 65/2005/QĐ-UB ngày 24/05/2005 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về Ban hành đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc 
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làm, ổn định đời sống đối với lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời, 

giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định 

31/2008/QĐ-UB ngày 27/5/2008. 

Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 30/05/2006 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về ban hành danh mục, mức chi đào tạo nghề ngắn hạn tại các cơ 

sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, giải quyết việc làm tại doanh nghiệp 

họat động trong các khu công nghiệp Đà Nẵng. 

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp 

với người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Quyết định số 6016/QĐ-UBND ngày 11/08/2010 của Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 

Quyết định số 8494/QĐ-UBND ngày 29/09/2011 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển đào tạo nghề thành phố Đà 

Nẵng, giai đoạn 2011-2020. 

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/08/2011 của Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành 

nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng thuộc diện di 

dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đề cập đến 

một số chính sách hỗ trợ như: (1) Hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm đối với 

các hộ gia đình có lao động mất việc làm thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi 

đất sản xuất. (2) Hỗ trợ học nghề: gồm hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình 

độ sơ cấp nghề) và hỗ trợ kinh phí dạy nghề trình độ trung cấp nghề và cao 

đẳng nghề. (3) Hỗ trợ học phí cho con của các hộ nông dân diện thu hồi đất 

sản xuất, di dời, giải tỏa phải chuyển đổi ngành nghề. 
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Quyết định số 25/2011/QĐ-UBNDngày 22 tháng 8 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học 

nghề trình độ sơ cấp nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quyết định này quy định danh mục ngành nghề 

đào tạo miễn phí với 26 nghề và mức chi từ 800.000 đồng đến 2.700.000 

đồng/nghề. 

2.2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO 

ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT CỦA HUYỆN HÒA VANG 

2.2.1. Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo nghề 

Đô thị hóa là xu hướng tất yếu của một nền kinh tế phát triển. Là một 

huyện ngoại thành của thành phố Đà Nẵng, huyện Hòa Vang có tiềm năng đất 

đai phong phú và đa dạng, hội tụ các điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt 

về đời sống kinh tế - xã hội. Tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn và đô thị hóa diễn ra rất nhanh làm thay đổi cơ cấu kinh tế, 

hình thành các khu tái định cư, công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất nảy 

sinh những vấn đề phức tạp nhất là diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày 

càng giảm, nông dân mất đất sản xuất, thiếu việc làm, cuộc sống của hàng 

nghìn người dân bị ảnh hưởng. Vì vậy, vấn đề đào tạo nghề được huyện ủy 

quan tâm đặc biệt. Theo đó, việc bảo đảm quyền lợi thiết thực của người dân 

khi bị di dời, giải tỏa như tập huấn chuyển giao kỹ thuật, giới thiệu đào tạo 

nghề, hỗ trợ vay vốn là những ưu tiên hàng đầu. 

Để đảm bảo việc làm cho người dân, huyện ủy và UBND huyện đã thực 

hiện công tác tuyên truyền về chính sách đào tạo nghề cho người dân. Chẳng 

hạn như huy động sự tham gia của các phương tiện thông tin truyền thông, đài 

truyền thanh truyền hình huyện phát tin bài tuyên truyền về chủ trương, chính 

sách học nghề, dạy nghề trên sóng phát thanh để phổ biến toàn thể nhân dân 

trên địa bàn huyện. Cần nhận thức được rằng xác định mục tiêu đào tạo nghề 
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là nội dung đầu tiên, quan trọng của công tác đào tạo nghề, đây sẽ là căn cứ để 

các cơ sở dạy nghề định hướng bước đi tiếp theo của quá trình đào tạo.  

Với việc xác định rõ một số mục tiêu cụ thể, huyện Hòa Vang đã tích 

cực tổ chức những hoạt động hỗ trợ cho người dân tái định cư, như tổ chức 

gặp mặt, đối thoại trực tiếp với từng hộ gia đình để xác định nhu cầu, từ đó hỗ 

trợ vay vốn, phương tiện làm ăn, hỗ trợ đào tạo nghề để chuyển đổi ngành 

nghề. 

Ngành Lao động thương binh & xã hội huyện và UBND 11 xã đã tiến 

hành nhiều đợt điều tra, khảo sát nhu cầu của người dân trong vùng dự án, đối 

thoại trực tiếp người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, 

đồng thời tư vấn ngành nghề đào tạo và giới thiệu việc làm, từ đó giúp bản 

thân họ tự lựa chọn cho mình một ngành nghề thích hợp với trình độ, khả 

năng. Tiếp đó, sẽ tổ chức chiêu sinh, định hướng ngành nghề và phối hợp với 

các cơ sở dạy nghề trong và ngoài huyện tổ chức dạy nghề.  

Chủ động làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn, để nắm bắt nhu 

cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với 

người lao động, cũng như người lao động với doanh nghiệp. Đây là giải pháp 

hiệu quả để tạo việc làm cho người lao động.  

Bên cạnh đó, còn thành lập các Tổ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ 

nghèo, hộ khó khăn ở khu vực giải tỏa. 

2.2.2. Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo nghề 

Theo kết quả điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của đối tượng lao động 

bị thu hồi đất tại địa phương của Phòng Lao động thương binh & xã hội huyện 

Hòa Vang thì không có khác biệt quá lớn trong nhu cầu học nghề của lao động 

trong hai năm 2012 và 2013. Năm 2013, huyện có 1.626 lao động có nhu cầu 

học nghề, tăng 8,03% so với năm 2012. 
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Kết quả điều tra cho thấy số lao động có nhu cầu học nghề nông nghiệp 

chiếm tỷ lệ cao hơn so với các nghề trong lĩnh vực phi nông nghiệp (cụ thể 

năm 2012 là 54,5%, năm 2013 - chiếm 52,3%). 

Bảng 2.11. Tổng hợp nhu cầu học nghề của đối tượng lao động bị thu hồi 

đất trên địa bàn huyện Hòa Vang 

ĐVT: người 

Nghề nông nghiệp 
Nghề phi nông 

nghiệp STT Xã 

2012 2013 2012 2013 

1 Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh 185 200   

2 Kỹ thuật chăn nuôi 155 165   

3 Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản 180 155   

4 Kỹ thuật trồng nấm ăn 150 175   

5 Kỹ thuật trồng rau sạch 150 155   

6 Kỹ thuật nấu ăn   215 245 

7 Mộc dân dụng   60 30 

8 Lễ tân   35 20 

9 Kỹ thuật tin học   50 60 

10 Kinh doanh   25 20 

11 Điện dân dụng   70 60 

12 May công nghiệp   30 40 

13 Lái xe ô tô   55 75 

14 Đan lát mây tre   105 190 

15 Chăm sóc sắc đẹp   40 36 

 Tổng số 820 850 685 776 

(Nguồn: Báo cáo Phòng Lao động thương binh xã hội huyện) 

Tuy nhu cầu học nghề của người lao động đối với các nghề nông nghiệp 

còn cao hơn nhóm nghề phi nông nghiệp nhưng nhu cầu nguồn nhân lực qua 

dạy nghề của các doanh nghiệp trên địa bàn qua các năm vẫn tiếp tục tập trung 
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mạnh vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, nhu cầu lao động về lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ tăng. Vì vậy, ngành lao động thương binh xã hội của 

huyện cần phải tập trung đầu tư phát triển dạy nghề trong lĩnh vực dịch vụ, 

thương mại nhằm chuyển mạnh cơ cấu lao động sang lĩnh vực dịch vụ trong 

thời gian đến để đáp ứng nhu cầu lao động. 

  

(Nguồn: Báo cáo Phòng Lao động thương binh & xã hội huyện) 

Hình 2.3. Nhu cầu học nghề của đối tượng lao động bị thu hồi đất trên 

địa bàn huyện Hòa Vang năm 2013 phân theo giới tính và độ tuổi 

Năm 2013, số lao động nữ có nhu cầu học nghề cao hơn nam giới, cụ thể 

có 53,21% lao động nữ muốn đăng ký học nghề so với 46,79% lao động nam. 

Sở dĩ như vậy là do nam giới thường dễ dàng trong việc tìm kiếm việc làm 

mới, ít có nhu cầu học nghề; và các nghề được dạy phổ biến ở huyện như đan 

lát mây tre, thủ công mỹ nghệ, may công nghiệp… thường phù hợp với nữ 

giới hơn. 

Đối tượng học nghề chủ yếu là những lao động trẻ ở độ tuổi dưới 30 và 

từ 30-49 tuổi, đây là nhóm đối tượng có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp và 
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vẫn còn khả năng tiếp thu nghề mới để tìm kiếm việc làm trong khu vực công 

nghiệp và dịch vụ với thu nhập cao hơn, ổn định hơn.  

Trong nhóm nghề nông nghiệp, loại nghề có nhu cầu cao được nhận biết 

trong quá trình khảo sát là nghề trồng nấm (32,4%) và nghề trồng hoa cây 

cảnh (23,5%). Còn đối với các nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp thì các 

nghề tiểu thủ công nghiệp như đan lát mây tre, kỹ thuật nấu ăn, may công 

nghiệp cũng rất được ưa chuộng.  

(Nguồn: Báo cáo Phòng Lao động thương binh xã hội huyện) 

Hình 2.4. Nhu cầu học nghề của đối tượng lao động bị thu hồi đất trên 

địa bàn huyện Hòa Vang năm 2013 phân theo nhóm nghề 

Ngoài việc đào tạo nghề cho nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ di dời giải 

tỏa hộ chính sách, bộ đội xuất ngũ, lao động khuyết tật, các cơ sở đào tạo nghề 

còn triển khai các chủ trương và tư vấn cho người lao động về học nghề, giải 

quyết việc làm trên địa bàn, tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của lao động trên 

địa bàn xã, huyện và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, từ đó xác lập nội 

dung và ngành nghề đào tạo và tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động.  
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2.2.3. Thực trạng xác định nội dung đào tạo nghề 

Theo quy định thì đối với đào tạo nghề trình độ trung cấp trở lên, 

chương trình ĐTN sẽ theo chương trình khung của Bộ LĐ-TB&XH, còn đối 

với trình độ sơ cấp nghề, chương trình đào tạo do người đứng đầu cơ sở quyết 

định. 

Qua kiểm tra thì tại cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn huyện Hòa Vang, vẫn 

còn thực hiện chương trình tự biên tự soạn. Thời gian đào tạo chủ yếu nằm trong 

khoảng 1-12 tháng, một số ít là các khóa ĐTN liên kết đào tạo trình độ trung cấp 

nghề và cao đẳng nghề theo chương trình trên 12 tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ thời 

gian dành cho thực hành vẫn chưa đảm bảo theo quy định - trung bình chỉ đạt 

55,6%. Điều này cho thấy tình trạng thiếu diện tích phòng học thực hành, thiếu 

trang thiết bị và giáo viên dạy thực hành tại cơ sở đào tạo nghề. Vì vậy, học sinh 

ra trường còn lúng túng, kém thích nghi với thực tế, doanh nghiệp phải đào tạo 

lại là điều không tránh khỏi. 

Hiện nay xu thế chuyển đổi từ nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp đô 

thị, nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi mới và cần thiết nên các nghề 

như trồng hoa cây cảnh, kỹ thuật trồng nấm, trồng rau an toàn cũng được lựa 

chọn đào tạo. 

Bên cạnh những căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện, các cơ sở đào tạo cũng dựa trên đặc điểm của đối tượng lao động thuộc 

diện thu hồi đất như là trình độ học vấn không cao để xây dựng chương trình đào 

tạo tập trung vào những ngành nghề đơn giản, dễ học, dễ tìm việc như nấu ăn, 

may công nghiệp, tin học, điện dân dụng, cơ khí, thủ công mỹ nghệ,... 
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Bảng 2.12. Một số chương trình ĐTN đang thực hiện trên địa bàn  

huyện Hòa Vang 

STT Chương trình ĐTN Thời gian (tháng) Số giờ (giờ) 

I. Trình độ sơ cấp nghề 

1 May công nghiệp 3 320 

2 Tin học văn phòng 4 320 

3 Dịch vụ nhà hàng 6 640 

4 Hàn 6 640 

5 Mộc xây dựng 6 640 

6 Trồng rau an toàn 1 90 

7 Làm vườn – cây cảnh 3 320 

8 Nuôi trổng thủy sản 3 320 

9 Trồng nấm 1 90 

II. Trình độ trung cấp nghề 

10 Kế toán doanh nghiệp 24-36 2.000-3.600 

11 May và thiết kế thời trang 24-36 2.000-3.600 

12 Công nghệ thông tin 24-36 2.000-3.600 

13 Kỹ thuật hàn – cơ khí 24-36 2.000-3.600 

14 Điện dân dụng 24-36 2.000-3.600 

15 Nghiệp vụ nhà hàng 24-36 2.000-3.600 

III. Các lớp bồi dưỡng do Hội Nông dân huyện tổ chức 

16 Trồng nấm 7 ngày 35 

17 Trồng hoa cây cảnh 7 ngày 35 

(Nguồn: Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện công tác dạy nghề theo QĐ 1956/QĐ-

TTg trên địa bàn huyện Hòa Vang) 

Qua bảng trên có thể nhận thấy lao động trong diện bị thu hồi đất trên địa 

bàn huyện được đào tạo ở một số nhóm nghề chủ yếu sau: Ngành điện dân dụng, 
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Nghề may dân dụng, May công nghiệp, Tin học văn phòng, Kế toán. Các ngành 

như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cao,... vẫn chưa được đào tạo nhiều để đáp 

ứng yêu cầu phát triển của thành phố và huyện. Do vậy, trong thời gian đến, 

huyện cần tập trung đào tạo những nghề này để phục vụ trực tiếp cho các khu 

công nghiệp trên địa bàn, đồng thời cung cấp lao động cho các khu công nghiệp 

khác trên toàn thành phố. 

2.2.4. Hình thức và phương pháp đào tạo nghề 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố cùng với Phòng LĐ-

TB&XH huyện đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tổ chức dạy 

nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất. Sở đã ký các hợp đồng đào tạo góp 

phần đào tạo nghề dài hạn cho lao động thuộc diện này. Trong quá trình thực 

hiện còn có sự tham gia của các hội đoàn thể ở địa phương như Hội Nông 

dân, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.  

Hình thức đào tạo chủ yếu vẫn là các hình thức đào tạo nghề ở trình độ 

sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên. Đối với hình thức bồi dưỡng tập huấn 

thì cụ thể Hội Nông dân huyện đã mở các lớp tập huấn cho nông dân, trong đó 

chú trọng đào tạo nghề sản xuất nấm. Bởi vì nghề này có vốn đầu tư ban đầu 

không cao, dễ học, dễ làm, chỉ cần một diện tích đất nhỏ cũng có thể phát 

triển được nên rất phù hợp với những người dân vùng giải tỏa đền bù. 

Hình thức dạy nghề dài hạn chỉ mới ở mức độ liên kết với các trường 

cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố, chứ cơ sở đào tạo trên địa bàn huyện 

chưa thực sự đào tạo được cấp bậc này. Cụ thể: liên kết với Trường Cao đẳng 

nghề Hoàng Diệu để đào tạo bậc Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề ở một số 

ngành như Kế toán doanh nghiệp; Quản trị khách sạn, nhà hàng; Kỹ thuật xây 

dựng,…  
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Bảng 2.13. Các hình thức đào tạo nghề của huyện Hòa Vang 

Hình thức 
Đối tượng 

được học nghề 
Thời gian  
học nghề 

Địa điểm 

1. Dạy nghề dài hạn Tốt nghiệp THCS, THPT 18– 24 tháng 
Tại cơ sở 
đào tạo 

2. DN ngắn hạn 
Lao động bị thu hồi đất, 
lao động có nhu cầu 

1–4 tháng 

Tập trung 
tại trung 
tâm dạy 

nghề 

3. Liên kết đào tạo 
Lao động bị thu hồi đất, 
lao động có nhu cầu 

24 tháng trở 
lên 

Tại cơ sở 
đào tạo 

4. DN tại doanh 
nghiệp, làng nghề 

Lao động bị thu hồi đất, 
lao động có nhu cầu 

3 tháng 
- Tại DN 
- Tại làng 

nghề 

5. Bồi dưỡng tập 
huấn (các lớp học 
tập tại cộng đồng) 

Đại trà cho người lao 
động 

Một vài 
ngày đến 
một vài 
tháng 

Chủ yếu tại 
địa bàn sản 

xuất 

(Nguồn: Phòng Lao động thương binh xã hội huyện) 

Hiện nay, một số ít cơ sở đào tạo nghề đã từng bước áp dụng mô hình 

liên kết, đồng hành với các doanh nghiệp, tạo điều kiện tổ chức cho người học 

tham gia thi công công trình với doanh nghiệp, nhận sản xuất thi công các hợp 

đồng… Mô hình này xem doanh nghiệp là một vế của cơ sở đào tạo, học viên 

có thể thực hành các trang thiết bị thực tế tại các doanh nghiệp liên kết đào 

tạo, trường nghề cùng doanh nghiệp tuyển sinh, quản lý và cùng đào tạo trong 

suốt quá trình dạy học và học sinh ra trường sẽ vào làm việc ngay tại doanh 

nghiệp đó. Mô hình doanh nghiệp đặt hàng cơ sở đào tạo, doanh nghiệp ủy 

thác toàn bộ việc tuyển dụng, đào tạo cho cơ sở đào tạo dựa trên hệ thống các 

tiêu chuẩn nghề mà hai bên đã thảo luận và doanh nghiệp cam kết giải quyết 

việc làm cho người học nghề sau khi tốt nghiệp.  
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Tuy vậy, vẫn chưa có sự gắn kết cao giữa các cơ sở đào tạo và doanh 

nghiệp nên dễ dẫn đến tình trạng: lao động sau khi được đào tạo nghề ít đạt 

yêu cầu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các trường đào tạo nghề tuyển 

sinh và đào tạo theo năng lực đào tạo nghề của từng trường, do vậy việc đào 

tạo chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế, người lao động qua đào tạo vẫn chưa 

đáp ứng được với yêu cầu công việc. 

2.2.5. Kinh phí đầu tư cho đào tạo nghề 

Theo kết quả khảo sát7 thì các hộ dân bị thu hồi đất sản xuất vẫn chưa 

sử dụng tiền bồi thường một cách hợp lý. Tỷ lệ hộ sử dụng tiền đền bù vào 

mua sắm tài sản sinh hoạt (7,31%), xây dựng nhà cửa (59,82%) vẫn còn cao. 

Trong khi tỷ lệ sử dụng tiền đền bù vào đầu tư sản xuất, hoặc học nghề, 

chuyển đổi việc làm khá thấp, chỉ có 6,39%.  

 

(Nguồn: Khảo sát Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng, 2012, Chăm lo 

sinh kế cho các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư - nhìn từ góc độ cộng đồng) 

Hình 2.5. Tỷ lệ mục đích của các hộ gia đình bị thu hồi đất trên địa bàn 

huyện Hòa Vang trong sử dụng tiền đền bù, hỗ trợ 

                                              
7Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng, 2012, Chăm lo sinh kế cho các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định 
cư - nhìn từ góc độ cộng đồng 
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Thực trạng trên cùng với lý do khu vực tư nhân chưa phát triển và cũng 

chưa có chính sách chia sẻ gánh nặng về học phí nên phần lớn kinh phí đào 

tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động diện thu hồi trên địa 

bàn huyện Hòa Vang được quy định như sau: 

- Đối với người lao động học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và dạy 

nghề dưới 3 tháng) được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 03 

triệu đồng/người/khoá học; hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực 

học/người; hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa 

không quá 200.000 đồng/người/khoá học đối với người học nghề xa nơi cư 

trú từ 15 km trở lên; 

- Đối với người lao động học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thì được 

hỗ trợ học phí cho một khóa học. Mức học phí được Nhà nước trả bằng mức thu 

học phí thực tế của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối 

với cơ sở đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng công lập theo quy định của pháp luật. 

Theo thống kê giai đoạn 2010 - 2012, tổng kinh phí thành phố đã đầu tư 

cho hoạt động đào tạo nghề thông qua việc ký hợp đồng với các cơ sở dạy 

nghề đủ điều kiện để dạy nghề cho lao động nông thôn nói chung và lao động 

thuộc diện thu hồi đất nói riêng. Kết quả như sau: 

Bảng 2.14. Kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

trên địa bàn TP Đà Nẵng 

Năm 
Số hợp đồng  
(hợp đồng) 

Kinh phí thực hiện 
(triệu đồng) 

2010 13 1.500,0 
2011 8 1.182,1 
2012 17 1.487,5 
Tổng 38 4.169,6 

(Nguồn: Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng) 
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2.2.6. Thực trạng đánh giá kết quả đào tạo nghề 

Việc đánh giá và giám sát kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao 

động diện thu hồi đất – chính là lực lượng lao động nông thôn trên địa bàn huyện 

Hòa Vang được thực hiện theo hướng dẫn quyết định số 1582/QĐ-LĐTBXH 

ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc 

ban hành một số chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện quyết định 1956/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đánh giá dựa trên một số 

chỉ tiêu như: Tổng số lớp dạy nghề đã tổ chức, Số lao động được học nghề trong 

năm, Số lao động được doanh nghiệp tuyển dụng,… 

Về số lao động được học nghề: Số lao động thuộc diện thu hồi đất được 

đào tạo nghề giai đoạn 2009-2012 có xu hướng giảm dần qua các năm, năm 

2009 có 468 lao động được đào tạo nghề thì đến năm 2012 con số này chỉ còn 

395 lao động. Tổng số lao động được đào tạo nghề giai đoạn này là 1.709 

người, trong đó, số lao động nữ chiếm 60,4%. 

Bảng 2.15. Lao động diện thu hồi đất được đào tạo nghề 

ĐVT: người 

2009 2010 2011 2012  
Tổng 

số 
Nữ 

Tổng 
số 

Nữ 
Tổng 

số 
Nữ 

Tổng 
số 

Nữ 

Nghề nông nghiệp 
Trồng hoa cây cảnh 26 10 - - 75 10 - - 
Trồng nấm - - 51 35 - - 79 39 
Nuôi cá - - - - 35 10 80 12 
Nghề phi nông nghiệp 
Nấu ăn 187 182 221 197 137 127 110 100 
Điện 80 9 73 10 109 8 87 13 
Tin học văn phòng 20 14 16 13 - - 39 17 
May CN 155 149 85 78 - - - - 
Cơ khí, hàn - - 9 0 35 0 - - 
Tổng số 468 364 455 333 391 155 395 181 

(Nguồn: Phòng Lao động thương binh & xã hội huyện Hòa Vang) 
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 Xem xét cơ cấu kết quả đào tạo thì ta nhận thấy tỷ lệ học viên tham gia 

học các nghề phi nông nghiệp lớn hơn nhiều so với các nghề nông nghiệp. 

Điều này phù hợp với xu hướng tiến bộ của nền kinh tế là giảm tỷ lệ lao động 

làm việc trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành 

công nghiệp và dịch vụ của huyện. 

Sau khi học nghề, người lao động còn được giới thiệu đến làm việc tại 

các doanh nghiệp, các khu công nghiệp cụ thể như sau: 

Bảng 2.16. Kết quả giới thiệu việc làm cho lao động giai đoạn 2009-2012 

Nghề Tổ chức tuyển dụng Số lượng 

Nghề may công nghiệp 

Công ty may Đại Minh, Công ty may 

Vĩnh Kỳ, Công ty may Phong Phú 

Hòa Khánh 

250 

Nghề điện dân dụng Công ty TNHH Mabuchi 150 

Nghề cơ khí Công ty TNHH Cơ khí Hà Dũng 40 

Nghề trồng hoa cây cảnh 
Hội sinh vật cảnh địa phương; Câu 

lạc bộ hoa cây cảnh Hòa Liên 
 

Nghề trồng nấm 

Hợp tác xã nấm Hòa Tiến; Tổ hợp 

tác Nấm Hòa Khương, Hòa Phong, 

Hòa Bắc, Hòa Ninh 

 

Nghề kỹ thuật nấu ăn 

Các doanh nghiệp tại KCN Hòa 

Cầm; Trường bán trú Hòa Tiến, Hòa 

Khương, Hòa Ninh; Nhà máy dệt 

may Hòa Thọ 

100 

(Nguồn: Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Hòa Vang) 

Công tác đào tạo nghề ở huyện Hòa Vang góp phần tích cực phục vụ 

cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, giúp nâng tỷ lệ lao 

động qua đào tạo. Tuy nhiên, cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với 

yêu cầu thị trường lao động, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu lao 
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động có nghề của thị trường, nhất là những nghề phục vụ cho các ngành kinh 

tế mũi nhọn, những ngành đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao.  

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO 

ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT CỦA HUYỆN HÒA VANG 

2.4.1. Kết quả đạt được 

Công tác ĐTN cho lao động bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Hòa Vang 

đã có những chuyển biến tích cực trong những năm qua. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo trên địa bàn huyện có xu hướng tăng dần, nhờ đó nâng cao được chất 

lượng nguồn nhân lực, cơ cấu ngành nghề đào tạo từng bước được điều chỉnh 

theo yêu cầu đa dạng của xã hội. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp cùng với các công ty trên địa bàn huyện cũng đã tạo ra nhiều việc làm, 

góp phần giải quyết một phần nạn thất nghiệp cho lao động bị thu hồi đất của 

huyện. 

Trong giai đoạn vừa qua, loại hình đào tạo nghề ngắn hạn, đại trà chiếm 

tỷ trọng cao, đã có nhiều đóng góp cho việc giải quyết việc làm, đảm bảo thu 

nhập, cuộc sống cho người lao động, đặc biệt là các đối tượng như học sinh 

phổ thông mới tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ, lao động bị chuyển đổi ngành nghề 

sinh kế trong các khu vực do tác động của quá trình đô thị hóa. 

Chất lượng dạy nghề đã được chú trọng nâng cao để đáp ứng yêu cầu sử 

dụng của người sử dụng trong các loại hình doanh nghiệp và xuất khẩu lao 

động. Một bộ phận lớn trường đào tạo nghề tranh thủ sự trợ giúp của các 

nước, các tổ chức, Nhà nước để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng 

nhanh chất lượng đào tạo, đáp ứng thị trường lao động, đặc biệt là đáp ứng 

cho các khu vực đô thị hoá nhanh, các khu công nghiệp. 

Cơ cấu ngành nghề đào tạo được điều chỉnh theo yêu cầu của xã hội. 

Nội dung chương trình đào tạo nghề từng bước được nâng cao về chất lượng 
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phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất ở các khu công nghiệp, khu chế xuất 

trên địa bàn huyện và toàn thành phố Đà Nẵng. 

2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 

Số nghề được đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghề còn ít so với số lượng 

các nghề hiện có trong danh mục nghề đào tạo. 

Thiếu nhân lực chuyên môn kỹ thuật ở tất cả các ngành, các cấp trình 

độ. Trong đó, đặc biệt thiếu lao động công nhân kỹ thuật lành nghề và lao 

động trong các ngành nghề công nghệ cao. 

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên dạy nghề còn thiếu về số lượng, hạn chế 

về trình độ kỹ năng nghề. Giáo viên ở một số ngành nghề trọng yếu của huyện 

như kỹ thuật trồng rau sạch, trồng nấm, hoa cây cảnh, làm chiếu Cẩm Nê còn 

thiếu. 

Chưa xác định được phương hướng, mục tiêu rõ ràng cho từng giai 

đoạn cụ thể dẫn đến việc đào tạo nghề chưa thực sự gắn kết với giải quyết 

việc làm, đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu thực tiễn.  

Chương trình, nội dung đào tạo còn nhiều bất cập, đặc biệt là hạn chế 

trong cập nhật các kiến thức mới, công nghệ mới, các chương trình thực tập 

rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh chưa được đổi mới nhanh và hiện 

đại hoá phù hợp với xu hướng đào tạo của các nước có hệ thống đào tạo hiện 

đại trong khu vực và thế giới. Chưa có chương trình đào tạo phù hợp cho từng 

địa phương, độ tuổi và trình độ của lao động vùng bị thu hồi đất. Bên cạnh đó, 

chương trình đào tạo chưa cân đối giữa số giờ lý thuyết và thực hành, giữa 

kiến thức liên quan và kiến thức chuyên ngành.  

Chưa xác định được mô hình đào tạo nghề phù hợp với nguyện vọng 

của người lao động và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng 

như nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 
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Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên, học sinh về nghề 

và học nghề chưa được quan tâm đúng mức. 

Đồng thời, quá trình chuyển đổi ngành nghề từ kinh tế nông nghiệp 

chuyển qua kinh tế dịch vụ - đô thị còn nhiều lúng túng, LĐ nông nghiệp lớn 

tuổi không có cơ hội hoặc rất ít cơ hội để được đào tạo, học nghề, chuyển đổi 

việc làm 

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Công tác tư vấn, lựa chọn nghề để đào tạo chưa phù hợp, chưa quan tâm 

nhiều dẫn đến việc chọn nghề chưa phù hợp với trình độ học vấn cũng như 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Nhận thức về nghề nghiệp của một bộ phận lao động tuổi thanh niên 

còn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không tự nỗ lực vươn lên 

nhất là thanh niên thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất sản xuất và thanh niên thuộc 

hộ nghèo. Chính điều này đã dẫn đến nhiều thanh niên học trái nghề hoặc 

không chịu chọn cho mình một nghề thích hợp với khả năng hiện có để mưu 

sinh lập nghiệp, cải thiện chất lượng sống gia đình. Học nghề theo cách đối 

phó, tình trạng lên lớp để điểm danh, nhận tiền trợ cấp học nghề còn diễn ra. 

Các cơ sở đào tạo chậm cải tiến chương trình đào tạo, chưa chủ động 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên dạy nghề, đặc biệt là nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề. Giáo trình, tài liệu giảng dạy đa phần do các đơn 

vị tự tổ chức biên soạn, thẩm định nhưng phần lớn hội đồng thẩm định là cán 

bộ quản lý, thiếu năng lực sư phạm nên dẫn đến chất lượng giáo trình, tài liệu 

giảng dạy còn sơ sài. 

Phương pháp giảng dạy chưa được đổi mới, chủ yếu chỉ tập trung vào 

thuyết giảng, ghi chép là chính. Công tác kiểm tra, đánh giá mang tính chủ 

quan, chưa xác định được tiêu chuẩn, kỹ năng nghề nghiệp của người học, sau 

khi tốt nghiệp khó tham gia vào thị trường lao động. 
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Các cơ sở đào tạo nghề tổ chức các lớp chưa linh hoạt, chưa phù hợp 

với đặc điểm của lao động; Cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, phương 

tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập chưa đủ; Nội dung, chương trình đào tạo 

chưa thích hợp với trình độ học vấn của người lao động. 

Hiện nay, xã hội chưa đánh giá đúng vị trí, vai trò của giáo viên dạy 

nghề trong việc đào tạo nguồn nhân lực, còn xem nhẹ so với giáo viên ở các 

cấp học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân phải 

di dân chưa có tính khả thi, chưa ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư nên đã 

ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, không đảm bảo mức thu nhập cho 

người dân sau khi di chuyển. 

Chưa giải quyết tốt đầu ra cho đào tạo nghề. Việc làm và thu nhập của 

người lao động qua đào tạo nghề còn ít được cải thiện. Chưa có sự quan tâm 

giải quyết việc làm sau đào tạo nghề cho học viên bằng liên kết giữa cơ sở 

đào tạo với doanh nghiệp. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC 

DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Quan điểm về đào tạo nghề cho lao động diện thu hồi đất 

ĐTN cho lao động là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, các cấp, các 

ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu 

cầu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát 

triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có chính sách đảm bảo thực hiện 

công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động nông thôn, khuyến 

khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia ĐTN cho lao động 

nông thôn, nhất là đối tượng lao động bị thu hồi đất. 

ĐTN là một bộ phận quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực; phát triển 

nhanh đội ngũ lao động có tay nghề cao là giải pháp đột phá để phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. 

 Phát triển ĐTN cho lao động thuộc diện thu hồi đất theo hướng chuẩn 

hóa, hiện đại hóa một cách toàn diện, đồng bộ về 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 theo từng giai đoạn. 

Chuyển từ ĐTN theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo 

theo nhu cầu thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch 

và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

ĐTN cho lao động bị thu hồi đất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu 

quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để lao động diện thu hồi đất tham gia 

học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề 

của mình. 
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 ĐTN cho lao động diện thu hồi đất là quyền lợi và nghĩa vụ của người 

lao động nhằm tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất 

lượng cuộc sống. 

Coi việc ĐTN cho người dân tái định cư theo hướng tăng hoạt động 

trong môi trường đô thị, các ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm hoạt động 

nông nghiệp là giải pháp cơ bản. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở các cơ sở dạy nghề, nhằm 

uốn nắn những sai lệch trong công tác dạy nghề. 

3.1.2. Mục tiêu về đào tạo nghề cho lao động diện thu hồi đất 

- Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm và 

tăng thu nhập cho đội ngũ lao động thuộc diện thu hồi đất; đảm bảo cơ cấu 

ngành nghề, có phẩm chất nhân cách, năng lực nghề nghiệp và sức khỏe, góp 

phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn huyện Hòa Vang. 

Đào tạo phải gắn với giải quyết việc làm và sử dụng lao động, đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế của huyện, gắn với thị trường lao động của thành 

phố. 

- Mục tiêu cụ thể 

Phấn đấu đến cuối năm 2015 trên địa bàn có 55% người lao động đã 

qua đào tạo và đến hết năm 2020 có từ 65-70% lao động được tạo nghề. 

Trong đó, tập trung đào tạo những ngành nghề mà các xã trên địa bàn huyện 

có nhu cầu. 

Tập trung khảo sát đề nghị các cơ sở dạy nghề hỗ trợ triển khai dạy 

nghề cho 100% xã trên địa bàn huyện đạt được tiêu chí về tỷ lệ lao động qua 

đào tạo. 
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3.1.3. Định hướng về đào tạo nghề cho lao động diện thu hồi đất 

Ưu tiên phát triển đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hòa Vang. Phát triển 

mạnh đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn; vùng chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất; con, em gia đình chính sách để có nhiều cơ hội việc 

làm, chuyển đổi cơ cấu lao động.  

Đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất phải bám sát các mục tiêu, 

chiến lược phát triển KT-XH của thành phố nói chung và huyện Hòa Vang 

nói riêng; phù hợp với đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020”. Chuyển mạnh hướng đào tạo từ định hướng cung sang định hướng cầu 

của thị trường lao động. Tạo các điều kiện để lao động thuộc diện bị thu hồi 

đất có thể tìm kiếm và tự tạo việc làm cho bản thân.  

Mở rộng quy mô, tăng số lượng lao động bị thu hồi đất sản xuất được 

tham gia học nghề; đồng thời cần đảm bảo chất lượng đào tạo. Đa dạng hóa 

các hình thức đào tạo, đảm bảo cơ cấu đào tạo kỹ thuật thực hành một cách 

hợp lý với tốc độ, trình độ đổi mới thiết bị công nghệ trong sản xuất, kinh 

doanh, cơ cấu ngành nghề và phù hợp với mọi lứa tuổi, trình độ của người lao 

động.  

Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề trên địa bàn huyện, huy động mọi 

nguồn lực từ ngân sách, viện trợ trong và ngoài nước. Nâng cao chất lượng 

nhân lực thông qua các khóa đào tạo, dạy nghề của các cơ sở dạy nghề, các 

doanh nghiệp; Tạo công ăn việc làm cho người lao động thuộc diện giải tỏa, 

tái định cư thông qua các phiên chợ việc làm. 

Các cơ sở đào tạo nghề và các làng nghề trên địa bàn huyện cần xây 

dựng chương trình đào tạo nghề đảm bảo đổi mới, phù hợp với trình độ đào 

tạo và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên 

tiến, đảm bảo liên thông, học tập suốt đời. 
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Tăng cường mức độ quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng (bao gồm mặt 

trận, đoàn thể, các cơ quan chức năng) trên các lĩnh vực như tiếp cận vốn vay 

và học nghề... Các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư khi có nhu cầu vay vốn 

sẽ được hỗ trợ vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nhất là Ngân hàng chính sách 

xã hội với lãi suất ưu đãi. 

Đồng thời cũng căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội huyện Hòa Vang đến năm 2020, có thể chọn các ngành nghề đào tạo trọng 

điểm tại huyện như sau: 

Bảng 3.1. Danh mục nghề đào tạo trọng điểm đến năm 2020  

của huyện Hòa Vang 

Ngành dịch vụ Ngành công nghiệp Ngành nông nghiệp 
1. Sư phạm dạy nghề 1. Máy tính 1. Kỹ thuật trồng cây 

2. Quản trị kinh doanh 2. CNTT 
2. Kỹ thuật trồng và chăm 
sóc vườn cảnh 

3. Tài chính, ngân hàng, 
bảo hiểm 

3. CN kỹ thuật điện, điện 
tử, viễn thông 

3. Kỹ thuật nuôi trồng 
thủy sản 

4. QL đất đai, QL đô thị 
4. CN kỹ thuật cơ khí chế 
tạo 

4. Kỹ thuật nuôi cấy mô, 
chọn và nhân giống cây 
trồng, vật nuôi 

5. Khách sạn, nhà hàng 5. CN điện hóa 
5. Kỹ thuật đánh bắt hải 
sản, thuyền viên 

6. Tham quan, du lịch 6. Lắp ráp cơ khí 6. Cơ điện nông thôn 
7. Vận tải đường biển 7. Vận hành thi công máy 7. VSATTP 
8. Kế toán, kiểm toán 8. Công nghiệp chế biến 8. Kỹ thuật trồng rau 
9. Kỹ thuật viên y học 9. Kiến trúc quy hoạch 9. Sinh vật cảnh 

10. Điều dưỡng viên 10. Thủ công mỹ nghệ 
10. Khuyến nông, lâm, 
ngư nghiệp 

11. Dịch vụ bưu chính 11. Công nghệ ô tô 11. Hậu cần nghề cá 

12. Bảo vệ chuyên nghiệp 
12. Công nghệ máy tàu 
thủy 

12. Thú y 

13. DV chăm sóc gia 
đình 

13. Sữa chửa thiết bị 
chính xác 

13. Môi trường 
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14. DV chăm sóc sắc đẹp 14. Kỹ thuật điện tử 
14. Kỹ thuật chế biến, bảo 
quản 

15. Kỹ thuật nhiệt, lạnh 15. Công nghệ sinh học 
16. Cơ điện, cơ điện tử 
17. Kỹ thuật viễn thông 
18. Vận hành truyền tải 
điện 
19. Kỹ thuật thiết kế thời 
trang 

 

20. Trang trí nội thất 

 

 

3.1.4. Dự báo về kinh tế - xã hội của huyện Hòa Vang 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang 

đến năm 2020 thì huyện sẽ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11,5-

12% giai đoạn 2011-2020, trong đó giai đoạn 2011-2015 khoảng 11,5%/năm 

và giai đoạn 2016-2020 là 12%/năm. Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục 

chuyển đổi mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Cụ thể tỷ 

trọng của các ngành như sau: năm 2015 Nông nghiệp chiếm tỷ lệ 25,2% trong 

nền kinh tế, Công nghiệp – xây dựng là 43,0% vàThương mại- dịch vụ chiếm 

31,8% ; năm 2020 ngành Nông nghiệp 17,2%, Công nghiệp – xây dựng 

44,8% và Dịch vụ 38%. 

Bảng 3.2. Dự báo cơ cấu kinh tế huyện Hòa Vang đến năm 2020 

Chỉ tiêu 2015 2020 

Nông, lâm, thủy sản 25,2% 17,2% 

Công nghiệp – Xây dựng 43,0% 44,8% 

Thương mại – Dịch vụ 31,8% 38,0% 

(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang 

đến năm 2020) 
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Giai đoạn đến năm 2020 huyện Hòa Vang định hướng xây dựng nền 

nông nghiệp sản xuất hàng hóa gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp – nông thôn theo hướng CNH-HĐH, ưu tiên phát triển một số ngành 

công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và các sản phẩm chủ lực theo quy hoạch 

chung của thành phố và thế mạnh của huyện như: hàng dệt may, đồ mỹ nghệ, 

vật liệu xây dựng, chế biến thức ăn gia súc... Điều này sẽ khuyến khích các 

làng nghề, các ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển sẽ giúp tạo việc làm cho 

lao động nông thôn, mang lại thu nhập cao cho người lao động. 

Huyện cũng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh 

tranh và là thế mạnh của huyện như hàng dệt may, đồ mỹ nghệ, vật liệu xây 

dựng, chế biến thức ăn gia súc… để thu hút thêm nhiều lao động, giải quyết 

việc làm và nâng cao đời sống của hộ nông dân. 

Bên cạnh đó, xây dựng ngành Thương mại – Dịch vụ của huyện phát 

triển văn minh, hiện đại. Mở rộng lưu thông hàng hóa, gắn kết với thị trường 

thành phố và các địa phương khác, mở rộng thị trường ngoài nước. Phát triển 

Thương mại – Dịch vụ trong mối gắn kết với sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ 

công nghiệp và Nông nghiệp, thực sự là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, 

thúc đẩy sản xuất phát triển; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động. 

3.1.5. Dự báo về dân số và lực lượng lao động 

Dân số Hòa Vang đến năm 2020 được dự báo trên cơ sở dân số tăng tự 

nhiên và tăng cơ học. Theo dự báo, dân số Hòa Vang dự kiến sẽ tăng đến 130 

nghìn người năm 2015 và 150 nghìn người năm 2020; tương ứng với tốc độ 

tăng trưởng trung bình 2,1% giai đoạn 2011-2025 và 2,9% /năm giai đoạn 

2016-2020; tăng tự nhiên trung bình đạt 1,2%/năm, tăng cơ học 14,5%/năm 

giai đoạn 2011-2020. Hòa Vang là huyện ngoài thành duy nhất của TP Đà 

Nẵng có quỹ đất để phát triển nông lâm nghiệp, đô thị, công nghiệp và dịch 

vụ tương đối lớn. Trong giai đoạn đến năm 2020, một số dự án về phát triển 
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đô thị, công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện sẽ được triển khai như khu 

công nghiệp Hòa Khương, các cụm đô thị Miếu Bông – Lệ Trạch, An Ngãi 

Tây – Hưởng Phước… do vậy, tỷ lệ dân số cơ học sẽ tăng nhanh từ 10% năm 

2015 lên mức 17% năm 2020.  

 Nhìn chung trong giai đoạn đến năm 2020, dân số Hòa Vang trẻ, số dân 

trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ tương đối cao khoảng 65-66%, tỷ lệ lao động 

chưa có việc làm cũng chiếm tỷ lệ đáng kể, do vậy đào tạo nghề và tạo việc 

làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện trong những năm tới. 

Bảng 3.3. Dự báo dân số và lực lượng lao động huyện Hòa Vang  

đến năm 2020 

ĐVT: nghìn người 

Chỉ tiêu 2015 2020 2011-2015 2016-2020 

Tổng dân số 130,00 150,00 2,1% 2,9% 

Tăng tự nhiên 117,04 124,48 1,2% 1,2% 

Tăng cơ học 12,96 25,52 14,5% 14,5% 

Tỷ lệ tăng tự nhiên(‰) 90,0 83,0   

Tỷ lệ tăng cơ học(‰) 10,0 17,0   

Nguồn lao động 110,9 112,4   

Lao động chưa có việc làm 2,036 1,790   

Tỷ lệ thất nghiệp (%) 2,0 1,77   

(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang và 

Đề án Giải quyết việc làm cho lao động Hòa Vang đến năm 2020) 

3.2. GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN 

THU HỒI ĐẤT 

3.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách về đào tạo nghề 

- Chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề: 

Đi đôi với chính sách giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư thoả đáng, hợp 
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lý thì cần có chính sách hỗ trợ dạy nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết 

việc làm cho người lao động. Các chính sách này có quan hệ hữu cơ, bổ trợ 

nhau, phải được hoạch định triển khai thực hiện cùng lúc từ khi quy hoạch, 

phê duyệt phương án đến tổ chức di dời, tái định cư, ổn định đời sống. Đối 

với một số hộ dân chủ yếu sống phụ thuộc vào đất đai, ngành nghề nông 

nghiệp thì chính sách dạy nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm 

phải được xây dựng trước khi tiến hành phương án di dời, giải tỏa, thu hồi đất 

sản xuất. 

Đối với những lao động thuộc diện thu hồi đất sau khi đã học xong 

nghề sơ cấp cần qua tâm nghiên cứu ban hành chính sách tạo vốn vay để họ tự 

tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo nghề; tạo điều kiện cho học tiếp tục học tập 

nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ... để 

ổn định việc làm và hướng tới thu nhập cao hơn. 

Chính quyền huyện cần tạo điều kiện hỗ trợ để các hộ gia đình bị thu 

hồi đất được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ: Quỹ quốc gia giải quyết việc 

làm, Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng đầu tư,... Người lao động 

thuộc diện thu hồi đất được vay tiền để học theo quy định hiện hành về tín 

dụng đối với học sinh, sinh viên. Lao động sau khi hoàn thành khóa học nghề 

làm việc ổn định tại nông thôn được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với 

các khoản vay để học nghề. 

Có chính sách học bổng, tăng mức chi học bổng thỏa đáng cho người 

được đào tạo nhằm khuyến khích, động viên người học đạt thành tích xuất 

sắc. Trên cơ sở đó tạo điều kiện cho người có năng lực, có tài nhưng hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn có thể tham gia đào tạo liên tục. 

Chính sách sử dụng sau đào tạo: thu hút, sử dụng người lao động sau 

đào tạo có vai trò quan trọng kích thích sự tham gia đào tạo của người lao 

động. Cần có các chính sách cụ thể như tiền lương, thu nhập, cải thiện điều 



 
80 

 
 

kiện lao động, bảo hiểm xã hội,... đối với lao động kỹ thuật. 

- Chính sách đối với các cơ sở đào tạo nghề: 

Tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp tiến hành dạy nghề cho các 

đối tượng tham gia lao động tại doanh nghiệp. Cung cấp thông tin cụ thể về 

điều kiện, tình hình của các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư trên địa bàn 

thành phố cho các doanh nghiệp để thúc đẩy họ có những hỗ trợ cần thiết 

trong đầu tư kinh doanh cũng như tuyển dụng lao động. 

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chính sách thuế theo quy định của pháp luật cho 

mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thành lập cơ sở đào tạo nghề theo quy 

hoạch.  

Có chính sách mặt bằng cho phát triển các cơ sở đào tạo nghề như 

chính sách ưu tiên bán đất, cho thuê để xây dựng các cơ sở đào tạo nghề công 

nghệ cao, nghề kinh tế mũi nhọn, nghề truyền thống, kể cả với các cơ sở đào 

tạo tư nhân cũng như cơ sở đào tạo công lập. 

Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển cơ sở đào tạo ngoài công 

lập, các trung tâm đào tạo nghề của các đoàn thể, các cơ sở dạy nghề tư nhân 

tham gia đào tạo nghề. 

Xây dựng, hoàn thiện khung chính sách tài chính để tăng cường huy 

động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển dạy nghề. Cải tiến 

cơ chế phân bổ và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước cho phát 

triển dạy nghề. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và có cơ chế mạnh để 

thu hút doanh nghiệp tăng cường đầu tư kinh phí cho việc xây dựng.  

Xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho các cơ sở khuyến khích cán 

bộ, giảng viên đi học tập nâng cao trình độ, nhất là ở những nước có sự phát 

triển về đào tạo nghề như Đức, Nhật, Hàn Quốc... 

Cần có chủ trương tăng thêm nguồn vốn Ngân sách thành phố ủy thác 

sang chi nhánh NHCSXH để cho vay đối với các hộ giải tỏa, tái định cư bị 
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thu hồi đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề8.   

Chính sách đối với giáo viên dạy nghề: 

- Cần hoàn chỉnh các quy định về ngạch, bậc lương đối với giáo viên, 

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

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

- Xây dựng chính sách hỗ trợ riêng của huyện cho các giáo viên dạy 

nghề được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

- Có chính sách ưu đãi nhằm thu hút giáo viên có trình độ cao, các nghệ 

nhân, thợ có tay nghề bậc cao, kỹ sư, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tham gia 

giảng dạy, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn thực hành tham gia vào hoạt động 

dạy nghề 

Ngoài ra, cần có chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy nghề như: phụ cấp 

đứng lớp, thâm niên nhà giáo, chế độ nghiên cứu khoa học, chế độ nghiên cứu 

biên soạn giáo trình,... để tăng thu nhập cho giáo viên, từ đó tạo được tâm lý 

yên tâm phục vụ cho sự nghiệp dạy nghề. 

3.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện các nội dung về đào tạo nghề 

- Hoàn thiện xác định mục tiêu đào tạo nghề 

Xác định mục tiêu, phân tích nghề đào tạo để xác định rõ các kỹ năng 

nghề nghiệp và các tiêu chuẩn đánh giá cần thiết. Xây dựng mục tiêu, chương 

trình đào tạo, những nghề mới mà xã hội đang và sẽ cần, loại bỏ những nội 

dung không thiết thực, bổ sung nội dung cần thiết theo hướng đảm bảo kiến 

thức cơ bản, tăng cường đào tạo kỹ năng tổng hợp và năng lực thực hành, kỹ 

năng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.  

- Hoàn thiện xác định nhu cầu đào tạo nghề 

                                              
8Theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011, mức cho vay tối đa được quy định tại điều 3: 

đối với hộ kinh doanh cá thể mức cho vay đối đa 50 triệu đồng/ dự án, đối với hộ gia đình mức cho vay tối đa 
20 triệu đồng/hộ. Năm 2012, nguồn vốn ngân sách thành phố chuyển qua NHCSXH cho vay đối tượng hộ di 
dời giải tỏa là 7 tỷ, tương đương với 350 hộ. Trong khi đó, số hộ bàn giao năm 2010 là 14.893 hộ và con số 
tổng cộng cho đến hiện nay là gần 100.000 hộ, nhưng mới cho vay hơn 1000 hộ. 
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Công tác ĐTN cho người lao động bị thu hồi đất cần nhận định cụ thể 

là “đào tạo cho ai?”, việc xác định được đối tượng người học là vô cùng quan 

trọng. Lao động bị thu hồi đất tham gia các lớp học đầu vào rất đa dạng như: 

trình độ không đồng đều, tuổi tác, kinh nghiệm, điều kiện sản xuất khác 

nhau… Vì vậy, khi đã xác định rõ được đối tượng người học, đánh giá đúng 

nhu cầu của người học mới có thể xây dựng chương trình, nội dung đào tạo 

sao cho phù hợp nhất. 

Để có thể hoàn thành tốt công tác xác định nhu cầu đào tạo nghề cho 

đối tượng lao động bị thu hồi đất thì cần phối hợp chặt chẽ công tác phân tích 

dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dự báo biến động lực lượng lao 

động... với công tác điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động và 

nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện cũng như của thành phố Đà Nẵng. 

Căn cứ vào kết quả điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của 

huyện để xác định danh mục các nghề trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 

tháng, cần phải xây dựng chương trình, giáo trình theo khung của Tổng Cục 

dạy nghề để có chương trình đào tạo chuẩn. Đồng thời kết hợp với các Hiệp 

hội, ngành nghề, các doanh nghiệp để xác định nhu cầu về lao động của 

doanh nghiệp và phối hợp với cơ sở đào tạo nghề xây dựng danh mục, tiêu 

chuẩn nghề cần đào tạo hằng năm. 

Việc chọn đúng nghề cho bản thân là việc rất khó khăn đối với người 

lao động, đặc biệt là lao động bị thu hồi đất sản xuất, mà ở đây chủ yếu là 

người nông dân. Vì vậy, công tác tư vấn học nghề và thông tin về đào tạo 

nghề được xem là những hoạt động hỗ trợ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu 

của người lao động trong việc giải quyết khó khăn khi xác định nhu cầu học 

nghề của mình.  
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Căn cứ vào ngành nghề, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ, xem xét lại 

chương trình đào tạo hiện có để bổ sung cho hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo nghề 

Đổi mới chương trình, giáo trình dạy nghề. Hiện nay, việc biên soạn 

chương trình đào tạo do các cơ sở dạy nghề chủ trì tổ chức biên soạn. Nội 

dung đào tạo nghề còn lạc hậu, đặc biệt là hạn chế trong cập nhật các công 

nghệ mới, các ngành nghề mới. Do đó cần phải nâng cấp và đổi mới, chỉnh lý, 

biên soạn bổ sung các chương trình giảng dạy và thực hành nghề; soạn giáo 

trình học tập theo từng nghề.Chương trình đào tạo nghề phải được xây dựng 

sát với yêu cầu thực tiễn, thường xuyên được cập nhật, bổ sung, sửa đổi để 

đáp ứng với sự thay đổi của khoa học, kỹ thuật. 

Đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tích cực hóa người học và 

dạy thực hành theo nhóm. Do đặc trưng của đào tạo nghề và đặc điểm của 

người lao động bị thu hồi đất mà các nội dung đào tạo nghề cần được xây 

dựng đảm bảo tính hệ thống, đơn giản, dễ hiểu nên thay vì những lớp học với 

chương trình hàn lâm, lý thuyết, các cơ sở đào tạo nên xây dựng các chương 

trình được thiết kế ngắn gọn, xúc tích, thật dễ hiểu và tránh dùng các từ ngữ 

khoa học, khó nhớ; đồng thời tăng cường thời gian thực hành, phân bố thời 

gian theo hướng “cầm tay, chỉ việc” nên về thời lượng chương trình: lý thuyết 

chiếm từ 10-30% và thực hành từ 70-90%. Trước mắt, huyện Hòa Vang cần 

tập trung đào tạo các nghề nông nghiệp như trồng rau sạch, trồng nấm, trồng 

hoa cây cảnh; các nghề phi nông nghiệp như may công nghiệp, cơ khí, mộc 

công nghiệp và dân dụng, kỹ thuật xây dựng… 

- Hoàn thiện hình thức tổ chức đào tạo 

� Đối với hình thức học nghề tại các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp 

Để hình thức đào tạo nghề này mang lại hiệu quả cao thì cần nghiên 

cứu mô hình đào tạo nghề sau, trong đó: 
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- Cơ quan Nhà nước từ thành phố đến cấp huyện: sẽ là các đơn vị tổ 

chức, giám sát quá trình ĐTN, tài trợ về kinh phí ĐTN, hỗ trơ tiền ăn, chi phí 

khác trong thời gian học nghề của người lao động. 

- Các cơ sở đào tạo, Doanh nghiệp: thực hiện ký kết hợp đồng đào tạo 

nghề với các cơ quan Nhà nước để xây dựng chương trình, thực hiện kế hoạch 

ĐTN. 

- Các ngân hàng: hỗ trợ tiền khi đang học nghề và cho vay vốn sau khi 

học nghề. 

 

Hình 3.1. Mô hình ĐTN cho lao động học nghề tại các  

cơ sở đào tạo, doanh nghiệp 

� Đối với hình thức học nghề tại làng nghề (hình thức vừa học vừa làm) 

Hiện nay trên địa bàn huyện các làng nghề hoạt động cầm chừng (làng 

chiếu Cẩm Nê, nghề bánh tráng Túy Loan…), số hộ sản xuất kinh doanh còn 

 

- UBND TP 
- Sở LĐ-TB&XH 

 

- UBND huyện 
- Phòng LĐ-TB&XH 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Ngân hàng Người lao động  
học nghề 

 

Doanh nghiệp 

Phân bổ kinh phí  
hỗ trợ ĐTN 

Ký kết các  
hợp đồng ĐTN 

Dạy nghề 

- Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 
thủ tục vay vốn cho người lao 
động trong thời gian học nghề 

Hỗ trợ vay vốn sau 
khi học nghề 
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rất ít (làm chiếu – 4 hộ; sản xuất bánh tráng – 3 hộ sản xuất thường xuyên), 

quy mô nhỏ. Lao động chủ yếu là những người đã có tuổi, sản xuất lúc rãnh 

rỗi, nông nhàn và hoàn toàn bằng thủ công. Do đó công tác đào tạo nghề cần 

được sự quan tâm hỗ trợ từ UBND huyện. Phòng Công thương huyện sẽ tham 

mưu các ngành nghề cần được duy trì bảo tồn, ngành nghề nào cần được đầu 

tư phát triển,… Hình thức đào tạo nghề cho lao động học nghề tại các làng 

nghề vẫn là hình thức đào tạo tại xưởng sản xuất nhưng có sự tham gia của 

các cơ sở đào tạo nghề trong việc xây dựng chương trình đào tạo. 

 

Hình 3.2. Mô hình đào tạo nghề cho lao động học nghề tại các làng nghề 

- Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả đào tạo nghề 

Thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề theo qui định Luật Dạy nghề 

và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; có kế hoạch để 

hàng năm các CSDN đều phải được kiểm định chất lượng dạy nghề. Tăng 

cường thanh tra, kiểm tra để duy trì hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn theo 

đúng Luật Dạy nghề và các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội. 

- UBND huyện,  
- Phòng Công thương, 
 - Các cơ sở đào tạo 

Nghệ nhân tại các 
làng nghề 

Người lao động 

Xây dựng chương trình 
đào tạo, ký kết hợp 
đồng ĐTN 

- Hỗ trợ tiền trong thời gian 
học nghề;  
- Hỗ trợ trong việc tiêu thụ sản 
phẩm làng nghề 

Dạy nghề 
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Để đánh giá kết quả đào tạo nghề cần làm rõ trách nhiệm và mối quan hệ 

của các cơ quan có liên quan từ việc điều tra, khảo sát nhu cầu, xác định nghề 

đào tạo cho đến giải quyết việc làm. Đối với việc đánh giá quá trình tổ chức 

đào tạo cần chú ý các tiêu chí: tổng số lớp và số lao động bị thu hồi đất học 

nghề, phân theo nhóm nghề, nhóm đối tượng, trình độ đào tạo. 

Đối với nghề đào tạo cần đánh giá ở mức độ phù hợp như về: danh mục 

số lượng nghề đang được biên soạn mới, điều chỉnh chương trình đào tạo. Cần 

quan tâm đánh giá trình độ của đội ngũ giảng viên dạy nghề của huyện thông 

qua đánh giá các kỹ năng dạy lý thuyết, thực hành của giáo viên trong các cơ 

sở dạy nghề. 

Đối với đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nghề chủ yếu ở các chỉ tiêu 

nhu số học viên sau khi học nghề làm đúng nghề đã học, số lao động bị thu 

hồi đất được doanh nghiệp tuyển dụng sau khi học nghề, tỷ lệ lao động chuyển 

đổi từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp sau khi học nghề. 

3.2.3. Nhóm giải pháp đối với người lao động 

Nâng cao nhận thức về học nghề cho người lao động bằng nhiều hình 

thức, giúp họ nhận ra việc học nghề là quyền lợi, trách nhiệm và là cơ hội cho 

việc tiến thân lập nghiệp của bản thân, nâng cao tinh thần tự nguyện học 

nghề. Bản thân người lao động phải chủ động, tích cực trong việc học nghề, 

nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển 

dụng, huyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm công ăn việc làm phù hợp với bản 

thân mình. 

Hỗ trợ vốn vay cho người dân bị thu hồi đất sản xuất vì vốn là một yếu 

tố quan trọng để người dân đầu tư sản xuất kinh doanh và học nghề chuyển 

đổi việc làm. Những người dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp hầu hết có 

trình độ thấp và không có chuyên môn kỹ thuật nên việc chuyển đổi ngành 

nghề cần có thời gian, cộng thêm thiếu vốn sẽ khiến cuộc sống của họ gặp 
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khó khăn. Vì thế, để tạo điều kiện cho đối tượng này có khả năng chuyển đổi 

nghề nghiệp cao hơn, chính quyền huyện và thành phố ngoài những hỗ trợ 

hiện tại cần có cơ chế hỗ trợ vốn ưu đãi thông qua các quỹ tín dụng, quỹ vay 

giải quyết việc làm. 

Bên cạnh đó, khi đã nhận được hỗ trợ thì cần phải sử dụng hợp lý các 

nguồn lực của hộ, bao gồm nguồn vốn bồi thường và nguồn hỗ trợ của Nhà 

nước. 

Người lao động cần phải vượt qua những khó khăn xuất phát từ chính 

bản thân mình khi tham gia học nghề như: điều kiện giao thông, thu nhập, từ 

bỏ thói quen ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước hay tâm lý lo ngại sau khi đi 

học không tìm được việc làm, trình độ học vấn không đủ để học nghề… 

Tăng cường nhận thức tầm quan trọng của sinh kế bền vững và các biện 

pháp thực hiện sinh kế bền vững. Các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa, tái định 

cư cần nhận thức được rằng họ cần phải năng động hơn và có động lực hơn 

trong việc tìm và huy động các giải pháp nhằm phát triển sinh kế cho chính 

bản thân họ. Họ không thể chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước 

và những nguồn hỗ trợ, giúp đỡ từ bên ngoài. 

Theo dõi phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt kịp thời thông tin 

về chủ trương, chính sách của Nhà nước, sau đó liên hệ với cơ quan quản lý 

để được tư vấn dạy nghề hoặc cách tiếp cận, sử dụng vốn hiệu quả nhất. 

3.2.4. Một số giải pháp khác 

a. Phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo nghề  

Số lượng các cơ sở đào tạo nghề của huyện còn hạn chế do đó cần xây 

dựng Quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề huyện Hòa Vang để đáp ứng nhu cầu 

được đào tạo của lao động mất việc làm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn huyện trong 

việc mở rộng ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu về chất lượng người lao 
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động trong bối cảnh quá trình cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới công nghệ 

và hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. 

Khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống, gắn đào tạo nghề với 

giải quyết việc làm ngày tại nơi sản xuất. 

Thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo nghề nhằm thu hút mọi nguồn 

lực cho hoạt động đào tạo nghề, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham 

gia đào tạo nghề. 

b. Tăng cường năng lực dạy nghề và nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên. 

Tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị, phương tiện dạy nghề để đảm 

bảo nhu cầu và chất lượng đào tạo hàng năm. Do yêu cầu của đào tạo nghề là 

thời gian thực hành lớn, do đó trang thiết bị, máy móc dành cho thực hành là 

rất quan trọng. Song hiện nay ở hầu hết các cơ sở dạy nghề của huyện, trang 

thiết bị và phương tiện còn thiếu thốn và lạc hậu. Do đó, vấn đề đầu tư cho 

việc nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới trang thiết bị, phương tiện phục 

vụ cho học tập và giảng dạy là rất cần thiết. Để làm được điều này cần tổng 

hợp thế mạnh các nguồn lực đầu tư từ các cấp chính quyền, các nguồn hỗ trợ 

nước ngoài. Tiếp tục đầu tư theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa các 

trang thiết bị phòng thí nghiệm, xưởng thực hành để nâng cao chất lượng đào 

tạo nghề, đảm bảo yêu cầu nhân lực trình độ cao. 

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc quyết định chất lượng 

đào tạo là chất lượng đội ngũ giảng viên. Vì vậy, để việc đào tạo nghề được 

hiệu quả thì cần phải tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ 

giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ. 

Các cơ sở đào tạo nghề cần thực hiện đào tạo chuẩn, bồi dưỡng đội ngũ 

giáo viên, các nghệ nhân, kỹ sư, thợ lành nghề về trình độ chuyên môn, cân 

đối về cơ cấu ngành nghề, tốt về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức xã hội và 
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lương tâm nghề nghiệp. Khi tuyển dụng giáo viên cần tuân thủ theo Thông tư 

số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội về quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề. Đồng thời đổi 

mới phương thức tuyển dụng theo hướng khách quan, công bằng và cạnh 

tranh, tuyển chọn những người được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ sư 

phạm, có kỹ năng để làm giáo viên dạy nghề.  

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề. Xây 

dựng kế hoạch và tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng về số lượng, 

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

Tổ chức đưa giáo viên đến các trường, địa phương khác hoặc mời các 

chuyên gia, nghệ nhân đến địa phương để mở các lớp bồi dưỡng giáo viên đào 

tạo nghề về thực hành, kỹ năng sư phạm, bồi dưỡng các nghề mới, kỹ năng áp 

dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, bồi dưỡng tin học, ngoại 

ngữ,... để chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tham gia dạy nghề. 

c. Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước 

- Hoàn thiện công tác dự báo nhu cầu lao động theo ngành nghề, cấp 

trình độ 

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

trường lao động, đa dạng hóa các kênh giao dịch như chợ việc làm, trang 

thông tin điện tử về việc làm. 

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

Cần nhanh chóng lập dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc 

biệt với đối tượng lao động bị thu hồi đất với những ngành nghề phù hợp, ưu 

tiên chọn những nhóm nghề phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của địa phương. 

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

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, kinh phí cho đào tạo nghề ở khu vực nông thôn. 
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Ưu đãi về cơ chế chính sách cho doanh nghiệp trong hoạt động liên kết 

đào tạo nghề (giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp trong hoạt động đào 

tạo nghề, thực hành, thực tập sản xuất). 

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

nghề về đào tạo, phát triển chương trình, tổ chức, nhân sự và tài chính. 

Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, đẩy mạng tuyên truyền và 

nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý và cơ sở dạy nghề về tầm quan 

trọng của kiểm định chất lượng dạy nghề, sẵn sàng và tự nguyện tham gia 

kiểm định chất lượng dạy nghề. 

d. Đền bù hợp lý đối với đất bị thu hồi.   

Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu của lao động nông nghiệp, nay do 

yêu cầu của sự phát triển đô thị làm cho nhiều lao động nông nghiệp bị mất 

đất. Đền bù hợp lý có người dân có ý nghĩa đặc biệt trong việc đảm bảo môi 

trường xã hội phát triển bền vững tại các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư mới quan tâm đến bồi thường thiệt hại vật chất, chính sách về đào tạo nghề 

cho người lao động vùng thu hồi đất chưa được chú trọng thường xuyên. 

Giá đất được đền bù chưa được áp dụng sát với giá thị trường. Chính vì 

thế trong chính sách đền bù và bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng 

cần đảm bảo tính đủ giá trị quyền sử dụng đất cho hộ gia đình có đất bị thu 

hồi. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Giải toả đền bù, tái định cư là một chủ trương lớn được thành phố Đà 

Nẵng nói chung và huyện Hòa Vang nói riêng tập trung triển khai trong 

những năm qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có thể khẳng định giải 

toả, chỉnh trang đô thị là điều kiện và cũng là động lực để huyện phát triển 

nhanh, toàn diện trong một thời gian ngắn, làm thay đổi diện mạo của Hòa 

Vang theo hướng văn minh, hiện đại hơn.  

Tuy nhiên quá trình đô thị hóa diễn ra hết sức mạnh mẽ khiến cho tình 

trạng nông dân bị mất đất sản xuất, mất việc làm tăng lên nhanh chóng. Cần 

phải thấy được rằng lao động nông nghiệp có đặc điểm rất riêng biệt so với 

các ngành, lĩnh vực khác. Chất lượng lao động nông nghiệp thấp, hầu hết 

không có chuyên môn kỹ thuật, hoạt động nông nghiệp bó hẹp ở quy mô hộ 

gia đình và khả năng tự tạo việc làm, tự chuyển đổi nghề nghiệp của họ là hạn 

chế. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách cho vấn đề giải quyết việc làm cho lực 

lượng lao động bị mất đất ở các xã thuộc huyện Hòa Vang, trong đó yêu cầu 

về đào tạo nghề được coi là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất. 

Những năm qua, bên cạnh các thành công trong lĩnh vực kinh tế, xã 

hội, đô thị hóa thì vấn đề đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện thu hồi 

đất trên địa bàn huyện chưa được quan tâm đúng mức. Công tác bồi thường, 

hỗ trợ, đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất vẫn còn nhiều hạn chế. 

Trước tình hình đó, thông qua nghiên cứu của mình, luận văn đã đánh 

giá thực trạng, phân tích những khuyết điểm và đưa ra một số giải pháp, kiến 

nghị với mong muốn sẽ góp phần giải quyết hiệu quả vấn đề đào tạo nghề cho 

các hộ dân thuộc diện giải tỏa, tái định cư trên địa bàn huyện Hòa Vang.Tuy 

vậy, nghiên cứu của luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong 



 
92 

 
 

nhận được sự góp ý của thầy cô để luận văn được hoàn thiện và có đóng góp 

thiết thực hơn. 

2. Kiến nghị 

� Đối với UBND thành phố Đà Nẵng 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề xã 

hội phát sinh sau khi người dân bị thu hồi đất.Cần có quy định trách nhiệm 

bắt buộc đối với các chủ dự án đầu tư khi nhận đất xây dựng nhà máy, khu đô 

thị, các công trình phải đảm bảo bố trí tái định cư với cơ sở hạ tầng kinh tế - 

xã hội cần thiết đủ điều kiện để ổn định ăn ở, sinh hoạt, đồng thời giải quyết 

việc làm cho lao động ở địa phương đó với tỷ lệ nhất định.  

Căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch công nghiệp đã được phê duyệt để có dự 

báo, tính toán về nhu cầu đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân. 

Trong quá trình lập quy hoạch đô thị cần nghiên cứu xem xét quy 

hoạch tại những khu vực đất nông nghiệp có năng suất thấp, đất xấu; không 

nên quy hoạch tại những vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông 

nghiệp năng suất cao, để đảm bảo sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, an 

toàn lương thực và phát triển cân bằng, bền vững. 

Xây dựng chính sách hỗ trợ trọn gói đối với các hộ thuộc diện giải tỏa, 

tái định cư, trong đó bao gồm cả chính sách về dạy nghề, việc làm, tài chính, 

xây dựng các chế độ bảo hiểm xã hội cho người tái định cư. 

Ban hành chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhận 

lao động của các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa, tái định cư vào học nghề như 

nghề mộc, tiện, hàn, may vá, nghề trồng nấm,…  

Phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm và tư vấn hướng nghiệp 

để cung cấp các thông tin về việc làm thiết thực hơn đối với người dân tái 



 
93 

 
 

định cư. Cải thiện sự tiếp cận của lao động từ các hộ thuộc diện giải tỏa, tái 

định cư đối với cơ hội tiếp cận và có được việc làm phi nông nghiệp. 

Hỗ trợ cho lao động từ các hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư đi làm 

việc ở nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản,…) thông qua: hỗ trợ 100% học phí 

học nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết theo quy 

định; hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, visa và lý lịch tư 

pháp; được hỗ trợ tiền ăn hàng ngày cho lao động trong thời gian đi học theo 

quy định…  

� Đối với UBND huyện Hòa Vang 

Hàng năm, huyện không chỉ thực hiện các cuộc điều tra về lao động – 

việc làm mà còn phải tiến hành thêm các cuộc điều tra như: 

- Điều tra chuyên đề về việc làm của lao động sau khi bị thu hồi đất; 

- Điều tra về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao 

động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Điều tra tình hình hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm. 

Ban hành những quy định cụ thể, chặt chẽ và kiểm tra thường xuyên 

đối với các doanh nghiệp trong vấn đề ưu tiên tuyển dụng và đào tạo nghề cho 

lao động ở địa phương có đất bị thu hồi. 

Nhanh chóng triển khai việc bồi thường đất nông nghiệp bằng đất dịch 

vụ. Quy hoạch vị trí đất làm dịch vụ gắn với quy hoạch đất công nghiệp, khu 

đô thị trên địa bàn huyện. 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình bồi thường, tái định cư, giải 

phóng mặt bằng, công khai đến người dân có đất bị thu hồi; đảm bảo việc cấp 

phép đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật, tránh 

tình trạng chạy theo phong trào, thu hút đầu tư để giải phóng mặt bằng khi các 

vấn đề bồi thường, tái định cư, hướng nghiệp ổn định cuộc sống cho người 

dân chưa được giải quyết. 
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Tuyên truyền, động viên, khuyến khích lao động trẻ đi học nghề để 

nâng cao tay nghề. Thay đổi nhận thức của người nông dân về việc làm thông 

qua các phương tiện thông tin truyền thông(nhất là Đài Phát thanh và Truyền 

hình Đà Nẵng, Đài Truyền thanh huyện Hòa Vang), các chương trình phổ cập 

giáo dục quốc gia, tổ chức các chương trình tư vấn các mô hình, phương thức 

phát triển kinh tế và hỗ trợ các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức kinh tế ứng 

dụng cơ bản. 

Chính quyền huyện cần phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, các cơ sở đào tạo, dạy nghề thực hiện nhiều loại hình đào tạo như về 

thời gian, có các lớp đào tạo ngắn hạn (3-6 tháng), dài hạn (1-2 năm), trong 

đó chủ yếu là các lớp ngắn hạn; về hình thức, có hình thức đơn lẻ, có hình 

thức liên kết đào tạo theo hợp đồng đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở đào 

tạo.…; về địa điểm, có các lớp ngay tại cơ sở đào tạo, có lớp tại doanh nghiệp 

và có lớp ngay tại địa bàn sinh sống mới nhằm tạo điều kiện tham gia thuận 

lợi cho lao động thuộc các hộ giải tỏa, tái định cư. 

� Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác theo thời gian để thực 

hiện nhiệm vụ đề ra. 

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định chất lượng dạy nghề, kiểm tra 

đánh giá cấp văn bằng, chứng chỉ nghề. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm 

tra đối với các cơ sở dạy nghề theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội đã ban hành về hoạt động dạy nghề. 

Đôn đốc các cơ sở dạy nghề thực hiện tốt những quy định của Nhà 

nước về đào tạo nghề, đặc biệt là những yêu cầu về chất lượng đào tạo nghề. 

Cán bộ thuộc phòng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công 

tác, chủ động, sáng tạo trong công việc được giao. 
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