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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quá trình phát triển của một quốc gia, một địa phương cần phải có 

nhiều điều kiện cũng như các nguồn lực cần thiết. Trong các nguồn 

lực cần thiết cho phát triển như: Cơ sở vật chất, tài nguyên thiên 

nhiên, nguồn vốn, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực,… thì nguồn 

nhân lực ngày càng đóng vai trò quyết định và chi phối tất cả các yếu 

tố còn lại. Đặc biệt, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 

quốc tế hiện nay thì vai trò, vị trí của nguồn lực con người ngày càng 

quan trọng hơn.  

Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực thì đào tạo nghề 

(ĐTN) luôn được coi là vấn đề then chốt nhằm tạo ra đội ngũ công 

nhân kỹ thuật có trình độ kiến thức chuyên môn, có kỹ năng và thái 

độ nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp 

ứng được nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Trong những năm qua, Trung tâm dạy nghề (TTDN) ĐăkTô đã 

chú trọng đến việc nâng cao chất lượng ĐTN. Tuy nhiên, công tác 

ĐTN tại Trung tâm (TT) còn nhiều tồn tại, hạn chế và bất cập, như 

quá trình quản lý ĐTN chưa đồng bộ từ mục tiêu, nội dung chương 

trình, đội ngũ giáo viên (GV), phương pháp đào tạo, điều kiện cơ sở 

vật chất,... nên chất lượng đào tạo chưa cao, chưa đáp ứng được nhu 

cầu lao động của thị trường lao động hiện nay. 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng ĐTN, trên cơ sở đánh giá thực 

trạng công tác quản lý đào tạo nghề ngắn hạn (ĐTNNH) cho lao 

động nông thôn (LĐNT) tại TTDN ĐăkTô, từ đó tổng kết, đánh giá 

ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý ĐTNNH cho LĐNT, 

đề xuất những biện pháp quản lý phù hợp trong tình hình mới, nhằm 

nâng cao chất lượng ĐTN nói chung và công tác ĐTNNH cho LĐNT 
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tại TTDN ĐăkTô nói riêng. Để giải quyết được vấn đề đó, tôi chọn 

đề tài “Biện pháp quản lý đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động 

nông thôn tại Trung tâm dạy nghề ĐăkTô tỉnh Kon Tum” làm đề 

tài nghiên cứu. 

2. Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý ĐTNNH 

cho LĐNT tại TTDN ĐăkTô, tỉnh Kon Tum trước yêu cầu hiện nay. 

3. Khách thể nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác ĐTNNH cho LĐNT tại 

TTDN ĐăkTô, tỉnh Kon Tum. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý ĐTNNH cho 

LĐNT tại TTDN ĐăkTô, tỉnh Kon Tum. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu khảo sát, đánh giá đúng thực trạng công tác ĐTNNH cho 

LĐNT, đề xuất được các biện pháp quản lý khoa học, phù hợp và 

khả thi thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác ĐTNNH cho 

LĐNT tại TTDN ĐăkTô, tỉnh Kon Tum. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý ĐTNNH cho LĐNT. 

- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng về quản lý ĐTNNH 

cho LĐNT tại TTDN ĐăkTô, tỉnh Kon Tum. 

- Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

ĐTNNH cho LĐNT tại TTDN ĐăkTô, tỉnh Kon Tum. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận. 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 

- Phương pháp thống kê toán học. 

7. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu, đề xuất biện pháp cho Giám đốc Trung tâm đối với 
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công tác ĐTNNH cho LĐNT tại TTDN ĐăkTô, tỉnh Kon Tum. 

Thời gian khảo sát: Từ năm 2011 đến năm 2014. 

8. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, phụ lục và tài liệu 

tham khảo, đề tài có nội dung bao gồm 3 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1. Cơ sở lý luận của QL ĐTNNH cho LĐNT tại TTDN. 

Chương 2. Thực trạng QL ĐTNNH cho LĐNT tại TTDN ĐăkTô 

tỉnh Kon Tum. 

Chương 3. Biện pháp QL ĐTNNH cho LĐNT tại TTDN ĐăkTô 

tỉnh Kon Tum. 

CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ 

NGẮN HẠN CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 

1.1.1. Một số mô hình đào tạo nghề trên thế giới 

Vấn đề đào tạo nghề đã được các nước trên thế giới quan tâm, các 

nước đã có những mô hình đào tạo nghề tiêu biểu: Giáo dục dạy 

nghề ở Cộng hòa liên bang Đức và Nhật Bản. 

1.1.2. Đào tạo nghề ở Việt Nam 

Ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Luật dạy nghề có 

hiệu lực từ ngày 01/07/2007, theo đó hệ thống dạy nghề đào tạo theo 

ba cấp trình độ: Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề. 

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề hệ sơ cấp, chính phủ đã phê 

duyệt đề án ĐTN cho LĐNT đến năm 2020  

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Quản lý 

Quản lý là một quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch dựa 
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trên các chức năng đặc thù của chủ thể quản lý nhằm gây ảnh hưởng 

đến khách thể quản lý thông qua cơ chế quản lý, nhằm đạt được mục 

tiêu quản lý, từ đó nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu của tổ chức. 

1.2.2. Quản lý đào tạo (QLĐT) 

QLĐT là quá trình tổ chức điều khiển, kiểm tra, đánh giá các hoạt 

động đào tạo của toàn bộ hệ thống theo kế hoạch và chương trình 

nhất định nhằm đạt được mục tiêu của toàn bộ hệ thống. 

1.2.3. Đào tạo nghề 

ĐTN là quá trình giáo dục, phát triển một cách có hệ thống các 

kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và khả năng tìm được việc 

làm hoặc tự tạo việc làm. 

1.2.4. Đào tạo nghề ngắn hạn 

Là cách thức ĐTN trong thời gian ngắn (đào tạo dưới một năm). 

Thực chất, ĐTN cho LĐNT tại các TTDN hiện nay là ĐTNNH. 

1.2.5. Quản lý đào tạo nghề 

Quản lý ĐTN là hệ thống những tác động có mục đích, có kế 

hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý trong hệ thống ĐTN, là sự 

điều hành hệ thống và các cơ sở dạy nghề nhằm góp phần thực hiện 

mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

a. Mục tiêu quản lý ĐTN 

Mục tiêu quản lý ĐTN là chất lượng đào tạo toàn diện HS với các 

tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng - đạo đức, văn hóa - khoa học, kỹ 

thuật - công nghệ, kỹ năng hành nghề và thể chất được quy định 

trong mục tiêu đào tạo. Chất lượng đó là kết quả tổng hợp nhiều hoạt 

động của quá trình đào tạo và của các hoạt động đảm bảo cho quá 

trình đó. 

b. Nguyên tắc quản lý ĐTN 

Quản lý ĐTN phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc quản lý giáo 
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dục nói chung và áp dụng các nguyên tắc đó vào QLĐT ở phạm vi 

trong một trường, một TT, các nguyên tắc đó bao gồm: Nguyên tắc 

đảm bảo tính chính trị; Nguyên tắc tập trung dân chủ; Nguyên tắc kết 

hợp Nhà nước và xã hội; Nguyên tắc tính khoa học; Nguyên tắc tính 

kế hoạch; Nguyên tắc đảm bảo tính cụ thể, thiết thực và hiệu quả; 

Nguyên tắc trách nhiệm và phân công trách nhiệm. 

c. Phương pháp quản lý ĐTN 

Quản lý ĐTN sử dụng hợp lý và có hiệu quả các phương pháp 

như: Các phương pháp hành chính - tổ chức; Các phương pháp giáo 

dục; Các phương pháp tâm lý - xã hội; Các phương pháp kinh tế.  

1.2.6. Lao động nông thôn 

LĐNT là lực lượng lao động sinh sống và làm việc ở khu vực 

nông thôn trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật và có 

khả năng lao động. 

1.3. ĐTN CHO LĐNT TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY  

1.3.1. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước  

1.3.2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức ĐTNNH 

cho LĐNT: 

a. Mục tiêu 

b Nội dung  

c. Phương pháp, hình thức  

1.4. QUẢN LÝ ĐTNNH CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

1.4.1. Nội dung quản lý ĐTNNH cho lao động nông thôn 

a. Xác định mục tiêu đào tạo và công bố chuẩn đầu ra 

Mục tiêu đào tạo là kết quả, là sản phẩm mong đợi của quá trình 

đào tạo. Mục tiêu đào tạo hay sản phẩm đào tạo chính là người tốt 

nghiệp với nhân cách đã được thay đổi, cải biến thông qua quá trình 

đào tạo. Nhân cách thay đổi được khái quát hóa trong mô hình nhân 
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cách của người tốt nghiệp. Có nhiều kiểu cấu trúc khác nhau về mô 

hình nhân cách của con người, trong đó cấu trúc tổng quát của nhân 

cách bao gồm phẩm chất và năng lực. 

b. Quản lý phát triển chương trình đào tạo: Phát triển chương 

trình là việc xem xét, vận dụng trong việc xây dựng mục tiêu, nội 

dung chương trình đào tạo, đặc biệt là trong ĐTN.  

c. Quản lý xây dựng, phát triển đội ngũ 

Đội ngũ giáo viên tại các Trung tâm dạy nghề cần thích ứng với 

xu thế dịch chuyển nghề. Giáo viên cần giỏi một nghề và biết nhiều 

nghề, đảm bảo việc giảng dạy và giám sát giảng dạy có hiệu quả. 

d. Quản lý hoạt động dạy - học 

- Quản lý hoạt động giảng dạy. 

- Quản lý hoạt động học. 

e. Quản lý xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật phục vụ đào 

tạo: Việc quản lý, sử dụng, khai thác, đầu tư cơ sở vật chất của 

Trung tâm dạy nghề là rất quan trọng và cần thiết, vì đó là một trong 

những yếu tố trực tiếp quyết định đến chất lượng ĐTN của Trung 

tâm. 

f. Kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo: Kiểm định chất lượng 

là một hệ thống tổ chức và giải pháp để đánh giá các chương trình 

đào tạo, các cơ sở đào tạo và công nhận các chương trình đào tạo, 

các cơ sở đào tạo đã đạt chuẩn theo quy định. 

1.4.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ĐTN cho LĐNT 

a. Chính sách quản lý vĩ mô 

b. Môi trường kinh tế - xã hội 

c. Đặc điểm nghề 

d. Nhu cầu người học 
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Tiểu kết chương 1 

Ở TTDN, trong các hoạt động quản lý, QLĐT là quan trọng nhất, 

còn các hoạt động quản lý khác mang tính bổ trợ, giúp cho hoạt động 

QLĐT tốt hơn. Trên cơ sở những khái niệm, những yêu cầu của đào 

tạo nghề và quản lý ĐTN ngắn hạn cho LĐNT, tác giả đề xuất nội 

dung chủ yếu của quản lý ĐTN bao gồm: Xác định mục tiêu đào tạo 

và công bố chuẩn đầu ra; Quản lý xây dựng phát triển chương trình 

đào tạo; Quản lý xây dựng phát triển đội ngũ; Quản lý hoạt động dạy 

- học; Quản lý xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật phục vụ đào 

tạo; Kiểm định chất lượng đào tạo. Hoạt động đào tạo nghề chịu ảnh 

hưởng của những yếu tố khách quan và chủ quan. 

Những nội dung về mặt lý luận ở chương 1 sẽ là tiền đề để khảo 

sát, phân tích thực trạng QLĐT nghề ngắn hạn cho lao động nông 

thôn ở chương 2 và đề xuất những biện pháp ở chương 3. 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN 

CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TRUNG TÂM 

DẠY NGHỀ ĐĂKTÔ TỈNH KON TUM 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ 04 HUYỆN PHÍA BẮC CỦA TỈNH KON 

TUM VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐĂKTÔ 

2.1.1. Khái quát về 04 huyện phía Bắc tỉnh Kon Tum 

04 huyện phía Bắc tỉnh Kon Tum (bao gồm: huyện ĐăkTô, huyện 

Ngọc Hồi, huyện ĐăkGlei và huyện TuMơRông) là những huyện có 

vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Kon Tum.  

Mặc dù vậy, 04 huyện phía Bắc tỉnh Kon Tum còn gặp rất nhiều 

khó khăn, hơn 70% dân số là dân tộc thiểu số, có mặt bằng trình độ 

văn hóa thấp, tập quán lao động, sản xuất lạc hậu; địa hình chia cắt 
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bởi nhiều đồi, núi, đường đi đến các xã, làng chưa được kiên cố, đi 

lại khó khăn, đặc biệt là mùa mưa; huyện TuMơRông mới thành lập 

từ năm 2005 – là huyện nghèo. 

2.1.2. Đặc điểm tình hình Trung tâm dạy nghề ĐăkTô 

a. Lịch sử phát triển của Trung tâm dạy nghề ĐăkTô 

Trung tâm dạy nghề ĐăkTô được thành lập theo quyết định số: 

361/QĐ-CT ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Kon Tum, với tên gọi ban đầu là Trung tâm dạy nghề Kon Đào, có 

trụ sở mới tại Khối 09, Thị trấn ĐăkTô, huyện ĐăkTô, tỉnh Kon 

Tum. 

Ngay từ khi mới thành lập, Ban Giám đốc Trung tâm và cán bộ 

giáo viên đã xác định rõ nhiệm vụ, chức năng đơn vị. Xây dựng 

Trung tâm hướng đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề. Qua các 

năm đào tạo, đến nay, Trung tâm dạy nghề ĐăkTô đã có 17 nghề 

được cấp phép đào tạo. 

Đồng thời liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nghề khác đào tạo 

hệ Trung cấp nghề, lái xe mô tô ô tô, tin học trình độ A. 

b. Nhiệm vụ của Trung tâm dạy nghề ĐăkTô, tỉnh Kon Tum 

c. Quyền hạn của Trung tâm dạy nghề ĐăkTô 

d. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dạy nghề ĐăkTô 

e. Về cơ sở vật chất của Trung tâm 

- Tổng diện tích là 45.539,1 m
2
, trong đó: 

- Cơ sở vật chất được phân thành 02 khu vực: Khu nội trú; Khu 

làm việc. 

f. Thực trạng Cán bộ quản lý, Giáo viên của TTDN 

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên của TTDN ĐăkTô là 26 người. 

Trong đó: Ban Giám đốc 01, Phòng Tổ chức – Hành chính: 08 

người; Phòng Đào tạo: 03 người; Các Tổ bộ môn: 14 người. 
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g. Về tổ chức bộ máy của Trung tâm 

2.2. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 

2.2.1. Mục đích khảo sát 

2.2.2. Nội dung khảo sát 

2.2.3. Tổ chức khảo sát 

2.2.4. Xử lý số liệu để viết báo cáo kết quả khảo sát 

2.3. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI TTDN ĐĂKTÔ 

Từ khi được thành lập, hàng năm Trung tâm đều hoàn thành và 

hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Sở Lao động - TBXH tỉnh Kon 

Tum giao. Trong 04 năm từ năm 2011 đến năm 2014, TTDN ĐăkTô 

đã ĐTN cho 2.223 LĐNT hệ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng ở 

các ngành nghề chủ yếu: Trồng lúa; Trồng, chăm sóc cao su; Cạo mủ 

cao su; Trồng, chăm sóc cà phê; Chăn nuôi heo thịt; Chăn nuôi gà 

thịt; Nề hoàn thiện; Sửa chữa xe máy; May dân dụng;... 

Ngoài ra, liên kết với Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông 

lâm Nam Bộ (Bình Dương), đào tạo hệ Trung cấp nghề Lâm sinh; 

Liên kết với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum mở 01 

lớp tin học trình độ A. Liên kết đào tạo lái xe Ôtô hạng B2; Tuyển 

sinh, mở lớp và tổ chức sát hạch cho 12 khóa đào tạo lấy giấy phép 

lái xe mô tô hạng A1, với tổng số HV đăng ký là 1.459, trong đó đạt 

yêu cầu và được cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 là 1.231 người. 

Kết quả đào tạo của TTDN ĐăkTô thời gian qua cho thấy các 

ngành nghề có số lượng HV đều không ổn định, đang có xu thế dịch 

chuyển sang các ngành phi nông nghiệp, hoặc các ngành nông 

nghiệp thì cũng là các nghề trồng trọt đáp ứng yêu cầu tiêu thụ của 

các khu, cụm công nghiệp đóng trên địa bàn. 

Qua khảo sát, các nhân tố chủ quan và khách quan đều ảnh hưởng 

hạn chế công tác QLĐT tại TTDN ĐăkTô. Theo đánh giá của CBQL, 
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GV và HV nhóm nhân tố chủ quan thuộc về phía Trung tâm là nhóm 

nhân tố ảnh hưởng lớn nhất. 

Trong các nhân tố thuộc nguyên nhân chủ quan, các nhân tố được 

đánh giá ảnh hưởng lớn lần lượt là: Khả năng chuyên môn và năng 

lực thực hành của GV; Trình độ và năng lực quản lý của CBQL 

Trung tâm; Nội dung chương trình, phương pháp đào tạo; Quan hệ 

giữa Trung tâm và cơ sở sử dụng LĐ; Cơ sở vật chất, máy móc, trang 

thiết bị, vật tư; Trình độ học vấn của học viên khi vào Trung tâm. 

Còn các nhân tố thuộc nguyên nhân khách quan được đánh giá ảnh 

hưởng ở mức độ trung bình. 

2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐTNNH CHO LĐNT TẠI 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐĂKTÔ 

2.4.1. Về thực hiện mục tiêu đào tạo 

Hàng năm, TTDN ĐăkTô luôn hoàn thành và hoàn thành vượt 

mức chỉ tiêu cấp trên giao. Các bản kế hoạch về chỉ tiêu phát triển 

hàng năm đều được lập trên cơ sở thực tế, khả thi và đã hoàn thành 

đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 

2.4.2. Về thực hiện nội dung, chương trình đào tạo 

Qua khảo sát, công tác quản lý mục tiêu, nội dung chương trình 

đào tạo ở Trung tâm được đánh giá rất quan trọng. 

Việc thực hiện công tác quản lý mục tiêu, nội dung chương trình 

đào tạo ở TT được thực hiện tốt ở quá trình đào tạo. Các nội dung 

như: phát triển chương trình đào tạo; xác định nhu cầu đào tạo, khảo 

sát thực tế nhu cầu sử dụng của thị trường LĐ về lĩnh vực nghề đào 

tạo; Quản lý rà soát, bổ sung, chỉnh sửa chương trình định kỳ và 

thường xuyên hiện nay của TT thực hiện ở mức độ trung bình - khá. 

2.4.3. Về quản lý hoạt động dạy - học 

Quản lý hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động học của HV 
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được đánh giá là trọng tâm của công tác quản lý hoạt động đào tạo 

tại Trung tâm. 

Đánh giá của CBQL và GV về quản lý hoạt động dạy và học hiện 

nay của Trung tâm là khá tốt. Trong đó, việc chỉ đạo và quản lý việc 

lập hồ sơ chuyên môn, kiểm tra giáo án, bài giảng của GV; Xây dựng 

chế độ thông tin hai chiều giữa Trung tâm và gia đình HV được 

CBQL và GV đánh giá cao. 

Tuy nhiên, về quản lý hoạt động học của HV, các nội dung còn 

chưa đạt, đó là: Hướng dẫn và tổ chức HV tự học và thực hành (xếp 

bậc 3/4); Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá nề nếp tự học của HV 

(xếp bậc 4/4). 

Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tế, phần thực hành nghề, HV chỉ 

mới đạt được những kỹ năng nghề cơ bản, vì hiện nay TT đã có đầu 

tư trang thiết bị mới, nhưng phần vật tư, nguyên liệu phục vụ trực 

tiếp cho quá trình thực tập còn có hạn, nguyên nhân chủ yếu là do 

kinh phí đào tạo dành cho phần này còn ít. 

2.4.4. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo 

Qua khảo sát cho thấy, việc quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ đào tạo trong TTDN là hết sức cần thiết, các CBQL và GV 

TT đều nhận thức về tầm quan trọng rất cao. 

Công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị tại TT trong thời 

gian qua đã làm khá tốt ở các nội dung: Bồi dưỡng GV nâng cao kỹ 

năng thực hành và sử dụng các máy móc, trang thiết bị tiên tiến, hiện 

đại phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo; Tăng cường việc 

đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị theo hướng CNH-HĐH 

phù hợp với sự phát triển nhu cầu về trình độ nhân lực của tỉnh và 

khu vực; Sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài liệu giáo trình, cơ sở vật 

chất, máy móc trang thiết bị, vật tư, kinh phí hiện có của Trung tâm 
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phục vụ tốt cho đào tạo.  

Nhưng hiện nay việc thực hiện còn yếu ở các nội dung: Kết hợp 

với cơ sở sản xuất để tổ chức công tác thực tập tay nghề, thực tập sản 

xuất của HV, tạo cho HV tiếp cận với máy móc thiết bị mới, làm 

quen với thực tế sản xuất; Huy động các nguồn kinh phí đầu tư của 

các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và các nguồn hỗ trợ khác. 

2.4.5. Về kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo 

Trong quá trình đào tạo, việc kiểm tra, đánh giá là một khâu cơ 

bản, là một nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm. Các CBQL và 

GV đã nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản lý, công tác 

kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo của TT là khá cao. 

Theo đánh giá của các CBQL và GV Trung tâm, công tác quản lý 

việc kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo của TT chỉ ở mức trung 

bình khá. Đối chiếu kết quả đánh giá với thực tế quản lý công tác 

kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo của TT đang thực hiện, có thể 

nói TT chỉ mới duy trì được hoạt động của công tác này, chưa chú 

trọng đến nâng cao chất lượng. 

2.4.6. Về xây dựng mối quan hệ giữa TT và đơn vị sử dụng LĐ 

Công tác xây dựng mối quan hệ giữa Trung tâm và nơi sử dụng 

LĐ đối với các cơ sở dạy nghề trong giai đoạn hiện nay là rất quan 

trọng, vì mục tiêu của ĐTN là đáp ứng và phục vụ cho thị trường 

LĐ, gắn đào tạo và sử dụng. Điều này cũng thể hiện rõ qua nhận thức 

của các CBQL và GV Trung tâm. 

Mức độ thực hiện các nội dung của công tác xây dựng mối quan 

hệ giữa Trung tâm và cơ sở sản xuất của Trung tâm chỉ được các 

CBQL và GV Trung tâm đánh giá ở mức độ khá thấp. Điều này cũng 

thể hiện đúng thực trạng hiện nay của TT về các nội dung khảo sát. 
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2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Qua khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo nghề tại Trung tâm, có 

thể nói công tác QLĐT của Trung tâm trong thời gian qua đã có 

nhiều nỗ lực, Cán bộ quản lý đã có nhiều cố gắng, tích cực học hỏi 

trau dồi kinh nghiệm. Tuy nhiên, công tác QLĐT vẫn còn nhiều tồn 

tại bất cập do cả những yếu tố chủ quan và khách quan. Trước hết, 

cần kể đến là chính đội ngũ cán bộ quản lý còn hạn chế về năng lực 

quản lý, về kiến thức, về số lượng và đặc biệt là kinh nghiệm quản 

lý. 

Không chỉ đội ngũ cán bộ mỏng, mà cả đội ngũ giáo viên cũng rất 

ít, đa số là hợp đồng dẫn đến trách nhiệm với tổ chức còn hạn chế. 

Đặc biệt là trình độ giáo viên chênh lệch rất lớn, có cả thợ bậc cao và 

đại học. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề số nhiều đào tạo không chính 

quy. Ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo. 

Hơn nữa, cơ sở vật chất đã được đầu tư nhưng công nghệ vẫn 

chưa theo kịp công nghệ sản xuất hiện tại. 

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên một vài người có 

chuyên môn, kinh phí và thời gian đầu tư hạn hẹp. Hơn nữa, ở quy 

mô nhỏ nên việc khảo sát thí điểm thường không có, mà trực tiếp 

thực hiện sau khi đã phê duyệt. Tuy nhiên, hàng năm chương trình 

cũng thường xuyên được chỉnh sửa bổ sung phù hợp thực tiễn. 

Đặc biệt, đối tượng quản lý của ĐTN là LĐNT, là đối tượng đa 

dạng kể cả về trình độ và lứa tuổi. Trong một lớp học, có học viên 

chỉ 16 tuổi nhưng có có cả học viên gần 60 tuổi; có người đọc viết 

còn hạn chế, có học viên lại có rất nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực nào 

đó. Chính vì vậy, việc thiết kế chương trình cũng như thực hiện bài 

giảng cũng gặp nhiều khó khăn. Đa phần phải linh hoạt, chia nhóm 

hướng dẫn thực hành theo mức độ nhận thức, lứa tuổi và địa lý. 
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Tiểu kết chương 2 

Qua phân tích thực trạng cùng những nguyên nhân làm hạn chế 

công tác QLĐT của Trung tâm, có thể nói: Công tác QLĐT của 

Trung tâm trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, đã cố gắng tạo 

được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động đào tạo. Tuy nhiên, 

công tác QLĐT vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế cần phải sớm giải 

quyết, khắc phục. Đòi hỏi phải xây dựng được các biện pháp QLĐT 

phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của TT. 

CHƯƠNG 3 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN CHO 

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ 

ĐĂKTÔ TỈNH KON TUM 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TTDN ĐĂKTÔ 

3.1.1. Định hướng đào tạo nghề phù hợp xu thế dịch chuyển 

cơ cấu kinh tế - cơ cấu lao động 

3.1.2. Định hướng phát triển Trung tâm dạy nghề ĐăkTô 

thành trường Trung cấp nghề 

3.2. NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐTNNH 

CHO LĐNT TẠI TTDN ĐĂKTÔ 

3.2.1. Nguyên tắc 1. 

3.2.2. Nguyên tắc 2. 

3.2.3. Nguyên tắc 3. 

3.2.4. Nguyên tắc 4. 

3.3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐTNNH CHO LĐNT TẠI TTDN 

ĐĂKTÔ 

3.3.1. Đổi mới phương pháp rà soát nhu cầu học nghề 

a. Mục đích 

Theo những tìm hiểu về thực trạng kinh tế, lao động 04 huyện 
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phía Bắc tỉnh Kon Tum (Bao gồm: huyện ĐăkTô, Ngọc Hồi, ĐăkGlei 

và TuMơRông) trong những năm gần đây. Cơ cấu kinh tế các huyện 

đang chuyển biến tích cực, các ngành công nghiệp dịch vụ ngày càng 

chiếm tỷ trọng lớn. Các khu, cụm công nghiệp được xây dựng trên 

đất nông nghiệp trước đó, khiến diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp 

đáng kể. Vì vậy, nhu cầu LĐNT ở nhóm nông nghiệp đang cần 

chuyển đổi nghề nghiệp rất lớn. Việc rà soát nhu cầu, tư vấn nhu cầu 

học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp trở nên cấp thiết hơn bao giờ 

hết đối với 04 huyện phía Bắc tỉnh Kon Tum. 

Đổi mới phương pháp rà soát nhu cầu học nghề nhằm rà soát 

chính xác nhu cầu người học, từ đó có hướng chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết để việc cấp phép đào tạo, dạy học nghề có hiệu quả tối ưu. 

Đồng thời, có định hướng dài hơi cho sự phát triển của đơn vị nói 

chung, quản lý đào tạo nói riêng về mọi mặt. 

b. Nội dung 

c. Cách thức thực hiện 

d. Điều kiện thực hiện 

3.3.2. Phát triển chương trình ĐTN phù hợp xu thế dịch 

chuyển cơ cấu lao động - cơ cấu kinh tế 

a. Mục đích 

Theo quy định của Bộ Lao động – TBXH, mỗi cơ sở dạy nghề 

đều có quyền soạn thảo và ban hành chương trình cho phù hợp với 

từng địa phương. Dựa theo nhu cầu của xã hội, của địa phương để 

xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung chương trình, nhằm nâng 

cao chất lượng các chương trình đào tạo hiện hành và phát triển một 

số chương trình đào tạo theo hướng nâng cao kỹ năng thực hành, 

năng lực tự tạo việc làm, khả năng thích ứng với sự biến đổi nhanh 

chóng của khoa học công nghệ và thực tế sản xuất. Thực hiện 
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phương châm “bán cái người ta cần chứ không phải bán cái ta có”. 

Nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, phát triển nội dung 

chương trình đào tạo phải cập nhật được các tiến bộ khoa học và đổi 

mới công nghệ trong sản xuất để đào tạo gắn được với sử dụng. 

Đồng thời chương trình đào tạo cần đảm bảo tính liên thông đáp ứng 

nhu cầu học tập của người lao động trong suốt cuộc đời làm việc của 

họ, nhằm tạo điều kiện để học có thể học tiếp lên, hoặc chuyển đổi 

kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. 

b. Nội dung 

c. Cách thức thực hiện 

d. Điều kiện thực hiện 

3.3.3. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ CBQL và CBGD theo hướng nâng cao kỹ năng nghề 

a. Mục đích 

Đội ngũ CBQL và GV là lực lượng nòng cốt, nhân tố quyết định 

tới hiệu quả, chất lượng đào tạo và sự phát triển của TT. Do đó việc 

nâng cao trình độ đội ngũ CBQL, trình độ chuyên môn của đội ngũ 

GV là rất cần thiết, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TT. 

Vì vậy, để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của TT, công 

tác quản lý đội ngũ CBQL và GV cần thiết phải chú trọng nhiệm vụ 

nâng cao trình độ đội ngũ CBQL, trình độ chuyên môn của đội ngũ 

GV. Phương châm là: “Giáo viên dạy nghề phải giỏi một nghề và 

biết nhiều nghề”. Như vậy mới tạo tiền đề đáp ứng nhu cầu người 

học đang dịch chuyển liên tục hiện nay. 

b. Nội dung 

c. Cách thức thực hiện 

d. Điều kiện thực hiện 

3.3.4. Đổi mới hình thức đào tạo và phương pháp dạy - học 
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theo hướng tiếp cận nghề nghiệp 

a. Mục đích 

Đổi mới hình thức đào tạo và phương pháp đào tạo nhằm tạo cho 

HV có động cơ học tập đúng đắn, quyết tâm học nghề, không ngại 

khó, kiên trì thực hành kỹ năng, trau dồi kiến thức ngành nghề. Tổ 

chức tốt cho HV học tập trên lớp, tự học theo nhóm và cá nhân, đồng 

thời tham gia các hoạt động, sinh hoạt tập thể một cách có tổ chức, 

lành mạnh. 

Làm cho hoạt động học của HV mang tính tự giác, tích cực học 

hỏi; tổ chức các hoạt động học bằng nhiều hình thức, thu hút được 

nhiều HV tham gia... góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại TT. 

Thực hiện phân cấp quản lý, phát huy trách nhiệm và quyền hạn 

của đội ngũ CBQL các nghề, cán bộ làm công tác quản lý lớp, 

GVCN, ban cán sự lớp trong công tác quản lý hoạt động học của 

HV. 

b. Nội dung 

c. Cách thức thực hiện 

d. Điều kiện thực hiện biện pháp: 

3.3.5. Chú trọng đầu tư và quản lý sử dụng có hiệu quả 

CSVC, trang thiết bị phục vụ đào tạo 

a. Mục đích 

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, cơ sở thực hành, trang 

bị đủ thiết bị theo kế hoạch đào tạo. Thiết bị dạy học ngày càng tiên 

tiến, đồng bộ về cơ cấu, chủng loại, được quản lý, khai thác, sử dụng 

tốt cho việc rèn luyện kỹ năng nghề của HV. 

b. Nội dung 

c. Cách thức thực hiện 

d. Điều kiện thực hiện 
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3.3.6. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo 

a. Mục đích 

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo nhằm tạo ra 

tính đồng bộ trong các khâu của quá trình đào tạo trong TT, nâng cao 

chất lượng công tác QLĐT. 

b. Nội dung 

c. Cách thức thực hiện 

d. Điều kiện thực hiện biện pháp 

3.3.7. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, gắn đào tạo với yêu cầu sử dụng lao động 

a. Mục đích 

Thiết lập mối quan hệ gắn bó giữa Trung tâm với các cơ sở sản 

xuất. Xây dựng mối quan hệ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, 

hai bên cùng có lợi, bên này tạo tiền đề cho bên kia phát triển, không 

bên nào cho không bên nào. Đây là giải pháp quan trọng để tiến tới 

đào tạo theo yêu cầu, theo đơn đặt hàng và thông qua các hợp đồng 

đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong cơ 

chế thị trường cạnh tranh và hội nhập. 

Sự liên kết giữa TT và các cơ sở sản xuất mang lại các lợi ích sau: 

- Với Trung tâm: Sử dụng được các thiết bị sản xuất thực tế mà 

TT chưa thể có để cho HV thực hành; Sử dụng được những người 

giỏi trong sản xuất, những người thường xuyên được tiếp cận với 

những kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao chất lượng đào tạo; 

Kịp thời và thường xuyên cập nhật, bổ sung và cải tiến được mục 

tiêu, nội dung chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của sản 

xuất. 

- Với cơ sở sản xuất: Có cơ hội theo dõi và tuyển chọn được 

những HV giỏi, có năng lực thực tế phù hợp với yêu cầu của từng vị 
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trí làm việc của cơ sở sản xuất; Có một lực lượng LĐ phụ, tiền công 

rẻ để thực hiện những nhiệm vụ sản xuất phù hợp. 

b. Nội dung 

c. Cách thức thực hiện biện pháp 

d. Điều kiện thực hiện biện pháp 

3.3.8. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

Các biện pháp đề xuất ở trên có quan hệ chặt chẽ, biện chứng với 

nhau, tạo thành một hệ thống, khi thực hiện không thể tách rời một 

cách độc lập, thực hiện đơn lẻ. Vì, biện pháp này là tiền đề, là điều 

kiện, đồng thời là hệ quả của biện pháp kia, chúng bổ sung cho nhau, 

tác động và thúc đẩy lẫn nhau theo quy luật lượng - chất, để hướng 

tới mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác QLĐT tại 

TTDN ĐăkTô. 

3.4. KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI 

CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT 

3.4.1. Quy trình khảo nghiệm 

3.4.2. Kết quả khảo nghiệm 

Tổng hợp kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của 

các biện pháp QLĐT tại TTDN ĐăkTô sau khi gán điểm và tính 

trung bình ( X ), được thể hiện ở bảng 3.3. 

Qua bảng 3.3, chúng tôi thấy: có 100% CBQL, GV, đơn vị sử 

dụng LĐ đều thống nhất đánh giá cao mức độ cấp thiết, khả thi của 7 

biện pháp QLĐT tại TTDN ĐăkTô. Kết quả phản ảnh cụ thể như 

sau: biện pháp (2), (3) và (5) có X = 3, cho thấy trong giai đoạn hiện 

nay: công tác QLĐT phải gắn đào tạo với phát triển nội dung chương 

trình đào tạo phù hợp và thích ứng với xu thế dịch chuyển nghề và 

nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV đồng thời chú trọng đầu tư 

và quản lý sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị phục vụ đào tạo; 
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Các biện pháp (1), (4), (6), (7) cũng có kết quả đánh giá tương đối 

lớn (có X từ 2,75 đến 2,86) điều đó cho thấy CBQL, GV, đơn vị sử 

dụng LĐ có quan điểm thống nhất cao về tính cấp thiết và tính khả 

thi của các biện pháp quản lý ĐTNNH cho LĐNT tại TTDN ĐăkTô 

mà tác giả đề xuất. 

Bảng 3.3. Tổng hợp đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của 

các biện pháp quản lý ĐTNNH cho LĐNT tại TTDN ĐăkTô 

Số 

TT 
Các biện pháp đề xuất 

Tính cấp 

thiết 

Tính khả 

thi 

X  
Thứ 

bậc X  
Thứ 

bậc 

01 
Đổi mới phương pháp rà soát nhu cầu 

học nghề. 
2,80 3 2,84 1 

02 

Phát triển chương trình đào tạo phù hợp 

và thích ứng với xu hướng dịch chuyển 

nghề 

3,00 1 2,70 3 

03 
Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và 

giáo viên 
3,00 1 2,75 2 

04 

Đổi mới hình thức đào tạo và phương 

pháp dạy học theo hướng tiếp cận nghề 

nghiệp 

2,75 5 2,57 5 

05 

Chú trọng đầu tư và quản lý sử dụng có 

hiệu quả CSVC, trang thiết bị phục vụ 

đào tạo. 

3,00 1 2,75 2 

06 
Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá 

trình đào tạo. 
2,77 4 2,66 4 

07 

Tăng cường liên kết với các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, gắn đào tạo với 

yêu cầu sử dụng lao động. 

2,86 2 2,84 1 

Tiểu kết chương 3 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận ở chương 1 và thực trạng công tác 

quản lý ĐTN hiện nay của TTDN ĐăkTô ở chương 2, tác giả luận 

văn đề xuất một số biện pháp quản lý ĐTNNH cho LĐNT tại TTDN 
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ĐăkTô nhằm phù hợp với xu thế dịch chuyển cơ cấu kinh tế - cơ cấu 

lao động. 

Các biện pháp đề xuất có quan hệ biện chứng với nhau, tác dụng 

hỗ trợ nhau nhằm tối ưu hóa công tác QLĐT của Trung tâm. 

Qua khảo nghiệm, cả 7 biện pháp đề xuất đều được CBQL, GV và 

các đơn vị sử dụng lao động có kinh nghiệm quản lý đánh giá là rất 

cấp thiết và nếu được thực hiện sẽ có tính khả thi cao. 

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã có những thành tựu đáng 

phấn khởi về mọi mặt Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, đời sống nhân dân 

không ngừng cải thiện nâng cao. Có được thành tựu đáng phấn khởi 

như vậy là do Đảng, Nhà nước ta đã có đường lối chủ trương đúng 

đắn trong từng giai đoạn lịch sử cùng với công sức của cả dân tộc. 

Để có nguồn lực lao động cho quá trình giữ vững và phát triển 

kinh tế nước nhà, giáo dục - đào tạo được xem là quốc sách hàng 

đầu. Nhưng cũng đặt ra cho các nhà quản lý vĩ mô những bài toán 

cần có giải pháp hiệu quả hơn nữa. Nhất là trong công cuộc CNH - 

HĐH hiện nay. 

Sự phát triển, mở rộng các khu, cụm công nghiệp khiến cho đất 

nông nghiệp đang bị thu hẹp, kéo theo đó là lao động các ngành nghề 

nông nghiệp dư thừa trong khi độ tuổi không còn phù hợp với lao 

động phổ thông trong các doanh nghiệp. Tất yếu phải đào tạo lại, 

chuyển đổi sang ngành nghề công nghiệp - dịch vụ; hoặc có thể trồng 

trọt, chăn nuôi thì cũng cần trang bị kiến thức, kỹ năng để mở rộng 

sản xuất và nâng cao năng xuất - chất lượng sản phẩm khi mà đời 

sống nhân dân ngày một cải thiện. 
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Xuất phát từ thực tiễn đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định 

1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án ĐTN cho 

LĐNT. Tuy nhiên, trong khi thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, cần 

có biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng ĐTN. 

Hoạt động đào tạo ở các trường, TTDN thường có đặc trưng nổi 

bật nhất là quá trình ĐTN. Quá trình đào tạo bao gồm các nhân tố cốt 

lõi như: mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, 

lực lượng đào tạo (Giáo viên), đối tượng đào tạo (Học viên) và điều 

kiện phương tiện hỗ trợ đào tạo. Trong quá trình đào tạo, các yếu tố 

này vận động, tương tác lẫn nhau, đảm bảo cho quá trình đào tạo 

diễn ra hài hòa, cân đối và toàn vẹn. 

TTDN ĐăkTô là cơ sở ĐTN đã có những đóng góp nhất định 

trong công tác ĐTNNH cho LĐNT trên địa bàn 04 huyện phía Bắc 

tỉnh Kon Tum. Bước đầu bắt kịp xu thế dịch chuyển cơ cấu kinh tế - 

cơ cấu lao động của 04 huyện. Thể hiện rõ nhất ở quy mô đào tạo 

hàng năm và khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo của TT. Tuy nhiên, 

công tác QLĐT vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đòi hỏi Trung tâm cần 

phải sớm giải quyết, khắc phục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

Căn cứ định hướng phát triển KT-XH giai đoạn hiện nay, tác giả 

đã nghiên cứu lý luận và thực trạng kinh tế - lao động - đào tạo ở 04 

huyện phía Bắc tỉnh Kon Tum, tác giả luận văn đề xuất 7 biện pháp 

quản lý ĐTNNH cho LĐNT tại TTDN ĐăkTô nhằm đáp ứng yêu cầu 

xã hội (Chương 3). 

Qua khảo nghiệm, các biện pháp đề xuất đều được các CBQL, 

GV và đơn vị sử dụng LĐ đánh giá rất cấp thiết và có tính khả thi 

cao. Tác giả hy vọng luận văn sẽ góp phần nhỏ bé của mình nhằm 

nâng cao chất lượng ĐTNNH cho LĐNT tại TTDN ĐăkTô. 
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2. KHUYẾN NGHỊ 

2.1. Đối với Sở Lao động - TBXH tỉnh Kon Tum 

- Tổ chức các lớp đào tạo dài hạn về nghiệp vụ quản lý ĐTN cho 

đội ngũ cán bộ quản lý. 

- Tăng cường hơn nữa ngân sách phục vụ công tác ĐTN cho 

TTDN ĐăkTô. 

- Kiến nghị với Bộ LĐ-TBXH có cơ chế cho lao động đã học 

nghề, nhưng không chuyển đổi nghề nghiệp được học nghề lần 2 với 

thủ tục hợp lý (Phân cấp cho UBND huyện hoặc Phòng Lao động – 

TBXH huyện chịu trách nhiệm). Và tăng kinh phí hỗ trợ ăn - ở - đi lại 

cho lao động thuộc diện chính sách khi tham gia học nghề tập trung 

ở cơ sở dạy nghề. 

- Kiến nghị với Bộ Lao động - TBXH có chính sách hỗ trợ vốn, 

công nghệ để nông dân có thể mở rộng sản xuất hoặc hành nghề mới. 

2.2. Đối với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kon Tum 

- Tuyên truyền sâu rộng tới phụ huynh học sinh và học sinh về lựa 

chọn nghề nghiệp phù hợp với học lực, điều kiện cá nhân và đặc 

điểm mỗi học sinh để những học sinh có học lực trung bình chọn 

hướng học nghề sớm, phát huy được kỹ năng từ sớm.  

- Đề nghị với Bộ Giáo dục – Đào tạo có chính sách vĩ mô để phân 

luồng học sinh ngay từ những năm cuối Trung học cơ sở, theo đó 

những học sinh khá giỏi mới có thể tham gia học các trường Trung 

học phổ thông. Còn học sinh có lực học trung bình chuyển sang học 

nghề đồng thời được bổ túc văn hoá như mô hình ở Nhật, Đức. Như 

vậy mới mong giảm được tỷ lệ cử nhân dư thừa, đang làm công nhân 

mà báo chí đang đề cập. 

- Gắn kết hơn nữa hướng nghiệp ĐTN với chương trình ở THCS, 

THPT. 
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2.3. Đối với Phòng Lao động – TBXH và Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn các huyện phía Bắc tỉnh Kon Tum 

- Tăng cường giám sát hoạt động đào tạo nhằm củng cố, nâng cao 

chất lượng lao động. 

- Đưa ra văn bản pháp lý yêu cầu các cơ sở sản xuất trong địa 

phương liên kết với Trung tâm trên lĩnh vực thực tập sản xuất. 

- Tham mưu với Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành các quy 

định yêu cầu các xã, thị trấn hỗ trợ TT trong công tác ĐTN. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý địa bàn rà soát nhu 

cầu học nghề. 

2.4. Đối với Trung tâm dạy nghề ĐăkTô 

- Đặt ra mục tiêu đào tạo từng năm, cho từng nghề, từng môn 

học/môđun chính xác rõ ràng và từng bước hoàn thành mục tiêu. 

- Thực hiện đổi mới phương pháp khảo sát đối tượng học nghề. 

- Củng cố tổ chức và phát huy tốt vai trò tư vấn tuyển sinh học 

nghề và giới thiệu việc làm (Có thể phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 

- Việc làm tỉnh Kon Tum). 

- Huy động mọi nguồn lực để xây dựng đội ngũ CBQL, GV phát 

triển chương trình đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang 

thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Tăng cường kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng             

đào tạo. 

- Thực hiện và duy trì tốt mối quan hệ giữa Trung tâm với các đơn 

vị sản xuất và sử dụng lao động. 


