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BỘ TÀI CHÍNH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

 

BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH 

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2020 
(Kèm theo Công văn số 18779/BTC-TCCB ngày 29  tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

Căn cứ Công văn số 8606/BKHĐT-CLPT ngày 17/10/2016 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch 

phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Bộ Tài chính xin báo cáo các 

nội dung theo yêu cầu như sau: 

I. Kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện các mục tiêu/chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2015 đã được 

Thủ tướng Chính phủ giao. 

1. Về công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

1.1. Đối với Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 phê duyệt chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020:  

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 

19/4/2011 về huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhân lực đến năm 2020, 

Bộ Tài chính đã chủ trì và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 

nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển nhân lực, nhất là trong đào tạo để đẩy 

nhanh phát triển đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội: 

- Chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 

16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 

30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi 

trường. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đánh 

giá tình hình thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy 

định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, Nghị định số 

59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ, làm cơ sở báo cáo Chính phủ 

nghiên cứu, sửa đổi các chính sách xã hội hóa bảo đảm phù hợp với thực tiễn. 

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 

31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP 

ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với 

các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi 

trường. 
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- Xây dựng Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 03/5/2013 hướng dẫn hỗ 

trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền 

núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 

08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo 

Thông tư thay thế Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 3/5/2013, dự kiến Thông 

tư thay thế Thông tư số 52/2013/TT-BTC sẽ được Bộ Tài chính ban hành vào 

năm 2017. Phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

xây dựng Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 

và Thông tư Liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 (thay 

thế Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC) của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 1.2. Đối với Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-

2020. 

Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-

2020, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động và 

Thương binh xã hội trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Giáo dục nghề 

nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật, trong đó quy định các chính 

sách sau: 

- Chính sách đối với nhà giáo: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

113/2015/NĐ-CP ngày 9/10/2015 của Chính phủ, trong đó bổ sung chế độ phụ cấp 

đặc thù cho nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành và nhà giáo là nghệ 

nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành. 

- Chính sách đối với học sinh, sinh viên và cơ sở đào tạo: Thực hiện theo 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 

2020 – 2021, Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 về chính sách 

nội trú đối với học sinh, sinh viên, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 

27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn đến năm 2020”, Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm 

và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015, Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; 

đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các 

nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015, Quyết 

định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.... 

- Chính sách trong phát triển dạy nghề như: Thông tư liên tịch số 

112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 
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2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ; Thông tư số 84/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 hướng dẫn một số chính 

sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ; Thông tư 

liên tịch số 27/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/2/2011 quy định nội dung 

mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp 

nghề, cao đẳng nghề; Thông tư số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 

14/3/2012 quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp; Thông 

tư số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 quy định nội dung và 

mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự 

làm; Thông tư số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 9/8/2012 sửa đổi bổ 

sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 

ngày 30/7/2010 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg; 

Thông tư 54/2012/TT-BTC ngày 9/4/2012 quy định việc quản lý và sử dụng 

kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2011-

2015”... 

- Về cơ chế, định mức phân bổ kinh phí ngân sách cho các cơ sở dạy nghề: 

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 59/2010/QĐ-

TTg ngày 30/9/2010 về định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2011, theo đó 

định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề được điều chỉnh tăng bình 

quân 2,5 lần tùy theo từng vùng so với Quyết định 151/2006/QĐ-TTg ngày 

29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ (thực hiện cho thời kỳ 2007-2010).  Việc 

phân bổ nguồn lực chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề theo định hướng ưu tiên 

đối với miền núi, vùng cao: Theo Quyết định 151/2006/QĐ-TTg, định mức phân 

bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề theo tiêu chí dân số cho vùng miền núi - 

đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu cao hơn 1,45 lần so với vùng đô thị; đối 

với vùng cao - hải đảo cao hơn 2,0 lần so với vùng đô thị; Theo Quyết định số 

59/2010/QĐ-TTg, định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề theo tiêu 

chí dân số cho vùng miền núi - đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu cao hơn 

1,51 lần so với vùng đô thị; đối với vùng cao - hải đảo cao hơn 2,1 lần so với 

vùng đô thị.  

- Về chính sách đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 

ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 thay thế Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội trình 

Chính phủ Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập trong 

lĩnh vực dạy nghề được mở rộng hoạt động, phát triển nguồn thu sự nghiệp; thực 

hiện các giải pháp quản lý nội bộ để tiết kiệm chi phí, được góp vốn liên doanh, 

liên kết, huy động vốn của các bộ viên chức, vay vốn với lãi suất ưu đãi… 
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Ngoài ra, đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Bộ Tài chính đã phối hợp 

với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội trình Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 538/QĐ-TTg, số 539/QĐ-TTg, số 540/QĐ-TTg ngày 

04/4/2016 phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Cao 

đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP. HCM, Trường Cao đẳng nghề LILAMA2, 

Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn giai đoạn 2016-2019 theo Nghị quyết số 

77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ 

sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 với mục tiêu để các trường 

chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

- Về chính sách quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập: Đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ, Nhà 

nước thực hiện xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế 

giao vốn cho doanh nghiệp, đơn vị được phép sử dụng tài sản nhà nước giao vào 

mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết nhằm phát 

huy công suất, hiệu quả sử dụng nguồn tài sản sẵn có, gắn với việc huy động các 

nguồn lực từ bên ngoài để cùng đầu tư phát triển, quản lý, khai thác tài sản, từ 

đó vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa nâng cao chất lượng dịch 

vụ sự nghiệp công, tăng thu nhập cho người lao động, tăng khả năng tự chủ về 

mặt tài chính và đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước: Bộ Tài chính đã 

trình Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 

03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Về chính sách thuế, phí, lệ phí: Luật Giáo dục nghề nghiệp và các Luật về 

thuế quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giao đất hoặc cho thuê đất, cơ sở 

vật chất; được ưu đãi về tín dụng để đầu tư cơ sở vật chất hoặc nâng cao chất 

lượng đào tạo; ưu đãi thuế theo quy định của phát luật về thuế, miễn thuế đối với 

phần thu nhập không chia của các cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp để lại để đầu tư phát triển; miễn, giảm thuế theo quy định đối với lợi 

nhuận thu được từ sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ hoạt động đào tạo, ưu đãi 

thuế đối với việc sản xuất kinh doanh, dịch vụ phù hợp với hoạt động đào tạo, 

xuất bản giáo trình, tài liệu dạy học, sản xuất và cung ứng thiết bị đào tạo, nhập 

khẩu sách, báo, tài liệu, thiết bị đào tạo.... 

1.3. Điểm 6 Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2012 về việc triển khai thực 

hiện quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh 

đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015:  

- Về cơ chế tài chính khuyến khích giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh 

viên, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thực hiện đào tạo nhân lực chất lượng cao 

theo nhu cầu phát triển xã hội: 
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+ Liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên 

tịch số 220/2009/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 20/11/2009 hướng dẫn quản lý tài 

chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến – nội dung này đã thực 

hiện trước khi có Chỉ thị số 18/CT-TTg của TTCP. 

+ Hiện nay, Bộ Tài chính đang chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về thí điểm 

thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đào tạo công lập bậc đại học, 

cao đẳng, là một nội dung thực hiện đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu 

cầu phát triển của xã hội (các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài; 

nhập khẩu chương trình đào tạo từ các cơ sở đào tạo nước ngoài để giảng dạy ở 

Việt Nam...).  

- Về việc hình thành và quản lý các Quỹ đào tạo nhân lực ở trung ương và 

địa phương phù hợp với quy định của pháp luật: Thực tế chưa có quy định của 

pháp luật điều chỉnh đối với việc hình thành các Quỹ này, nên chưa có Quỹ nào 

được thành lập và vận hành. 

- Về việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh 

và xã hội xây dựng cơ chế tài chính ưu tiên, khuyến khích học sinh, sinh viên 

theo học những ngành học mà xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh để đảm 

bảo sự cân đối về nhu cầu nhân lực: Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Văn hóa - thông tin - thể 

thao và du lịch, Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính 

sách miễn học phí phù hợp với từng năm để thu hút học sinh, sinh viên vào học 

các chuyên ngành khó tuyển sinh: 

+ Lĩnh vực Y tế: các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải 

phẫu bệnh; 

+ Lĩnh vực văn hóa: các ngành học văn hóa truyền thống (tuồng, chèo, cải 

lương...); 

+ Khoa học xã hội, khoa học tự nhiên: năng lượng nguyên tử; triết học, các 

môn học về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh... 

2. Về nhiệm vụ bố trí kinh phí đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực:  

Về cơ bản, ngân sách nhà nước vẫn là nguồn lực chủ yếu để thực hiện 

chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thông qua các hình thức sau: 

- Từ nguồn ngân sách cấp chi thường xuyên hàng năm phân bổ cho các Bộ 

ngành tạo điều kiện cho các Bộ ngành thực hiện công tác điều tra, thu thập số 

liệu phục vụ cho việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Xây dựng, nâng cấp, duy trì 

và vận hành hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia. Thu thập, xử 

lý, cập nhật, tổng hợp thông tin; phân tích, cung cấp và phổ biến thông tin dự 

báo nhu cầu nguồn nhân lực. Xây dựng , nâng cấp và duy trì trang thông tin điện 

tử phát triển nhân lực Việt nam. 

- Thông qua các dự án xây dựng cơ sở vật chất, Dự án tăng cường năng lực 

trang thiết bị, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng cơ sở 
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vật chất cho các cơ sở đào tạo từ nguồn chi đầu tư phát triển và chi thường 

xuyên. 

  - Ngoài định mức phân bổ chi thường xuyên, hàng năm ngân sách nhà 

nước đã ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, 

Chương trình, Đề án, chính sách trong lĩnh vực đào tao dạy nghề. Trong năm 

năm 2011-2015, ngân sách trung ương đã bố trí kinh phí trong Chương trình 

mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy nghề là 12.970,49 tỷ đồng để đào tạo dạy 

nghề (trong đó có kinh phí thực hiện Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 

21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học 

nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015), trong đó Dự án Đổi mới và phát 

triển dạy nghề là 6.564,07 tỷ đồng; Dự án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

là 4.049,84 tỷ đồng, Dự án đưa người lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng: 329,04 tỷ đồng. 

 Ngoài kinh phí đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và 

Dạy nghề, ngân sách nhà nước bố trí giai đoạn 2011-2015 trong dự toán chi 

thường xuyên của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để thực 

hiện Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam và các địa phương khó khăn chưa cân đối được ngân sách để thực hiện 

Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010- 2015”. 

- Đối với kế hoạch đào tạo nhân lực cho các bộ, ngành, địa phương, ngân 

sách nhà nước đã bố trí từ nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, 

hàng năm để thực hiện kế hoạch đào tạo nhân lực cho các cơ quan, đơn vị.  

3. Đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3.1. Kết quả đạt được 

- Các văn bản do Bộ Tài chính chủ trì hoặc phối hợp tham gia đã ban hành 

kịp thời; tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân triển khai 

thực hiện, góp phần phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam 

trong giai đoạn 2011-2015. 

- Chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo tăng đều qua 

các năm. Năm 2015 tăng gấp 3,7 lần so với năm 2007, bằng 18,9% tổng chi cân 

đối ngân sách nhà nước. Trong cơ cấu chi cho giáo dục dạy nghề từ ngân sách, 

đã bố trí ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới hải đảo 

và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho các cơ sở đào tạo nghề còn 

dàn trải, thiếu đồng bộ, chưa gắn với cơ cấu, quy hoạch ngành nghề dẫn đến tình 

trạng thiết bị dạy nghề tại một số cơ sở dạy nghề chưa sử dụng hoặc sử dụng 

nhưng hiệu quả không cao. 

- Kết quả, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn không đồng đều 

giữa các vùng trong cả nước, các vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, Tây 
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Nguyên có số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề và tỷ lệ lao động có việc 

làm sau học nghề thấp hơn các vùng khác, trong khi kinh phí trung ương hỗ trợ 

bình quân luôn bằng hoặc cao hơn mức hỗ trợ bình quân chung của các vùng 

khác trong cả nước. Nguyên nhân do các vùng này khó khăn về điều kiện địa lý, 

tự nhiên, số lượng doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ ít nên nhu cầu sử dụng lao 

động thấp. Ngoài ra, do số lượng người tham gia học nghề chủ yếu thuộc hộ 

nghèo, dân tộc thiểu số nên mức hỗ trợ cũng cao hơn so với các đối tượng khác 

(ngoài việc hỗ trợ chí phí đào tạo còn hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại). 

- Huy động nguồn lực của các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội 

và cá nhân cho công tác đào tạo nghề còn nhiều hạn chế. 

- Hiện nay, đối tượng tuyển sinh học nghề chủ yếu là người có điều kiện 

kinh tế khó khăn, trình độ học vấn thấp nên việc thu học phí quá cao theo cơ chế 

giá dịch vụ sẽ khó thu hút được người học. Mặt khác, Khoản 2 Điều 62 Luật 

Giáo dục nghề nghiệp quy định “miễn học phí cho người tốt nghiệp trung học 

cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp”, Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản 

lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 

học 2020-2021 quy định: Nhà nước cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên thuộc 

diện miễn học phí theo học tại các trường tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên 

và chi đầu tư theo mức học phí của các trường chưa tự đảm bảo chi thường 

xuyên và chi đầu tư, phần chênh lệch còn lại do các trường tự trang trải. Do 

phần lớn số học sinh học trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng nghề thuộc 

đối tượng được miễn học phí nên theo quy định trên, các trường cao đẳng nghề 

sẽ gặp khó khăn khi thực hiện cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và 

chi đầu tư theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

4.1. Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sớm ban hành hoặc 

trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sau: 

- Thông tư hướng dẫn Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 9/10/2015 của 

Chính phủ quy định chế độ chế độ phụ cấp đặc thù cho nhà giáo trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập. 

- Danh mục dịch vụ đào tạo ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; dịch 

vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng 

xã hội có nhu cầu; các ngành, nghề chuyên môn đặc thù; các ngành, nghề thuộc các 

ngành kinh tế mũi nhọn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh....làm cơ sở để nhà nước đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ thực hiện dịch vụ 

sự nghiệp công. 

- Nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn Nghị định. 
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- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo 

dục nghề nghiệp, Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020. 

4.2. Chuyển đổi cơ chế ngân sách nhà nước  

Chuyển đổi cơ chế ngân sách nhà nước cấp trực tiếp chi thường xuyên cho 

các cơ sở dạy nghề sang hình thức hỗ trợ chi phí học nghề cho các đối tượng 

thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người thuộc diện chính sách ưu đãi, người có 

công với cách mạng, bảo trợ xã hội, dân tộc thiểu số vùng kinh tế -xã hội đặc 

biệt khó khăn; tăng chỉ tiêu đặt hàng đào tạo nghề nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

4.3. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi  

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi cho các cơ sở hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nói chung và các trường cao đẳng nghề nói 

riêng như: ưu đãi về vay vốn tín dụng đầu tư; ưu đãi về giao đất, tài sản; ưu đãi 

về thuế; thực hiện cơ chế tự chủ;...  

II. Kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2011-2015) việc thực hiện Quy hoạch 

phát triển nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2011-2020. 

Hiện nay Bộ Tài chính có 35 đơn vị thuộc và trực thuộc, trong đó có 25 tổ 

chức hành chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm 20 Vụ, Cục thuộc 

Cơ quan Bộ Tài chính và 05 đơn vị Tổng cục và tương đương (Tổng cục Thuế, 

Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước); 10 đơn vị sự nghiệp nhà nước phục vụ quản lý nhà 

nước thuộc Bộ gồm Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Thời báo Tài 

chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Trường Bồi dưỡng 

cán bộ tài chính, Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing, 

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Kế 

toán, Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan.  

1. Kết quả thực hiện tính đến hết năm 2015  đối với các mục tiêu, chỉ tiêu 

nêu trong Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Tài chính giai đoạn 

2011-2020 

1.1. Quy mô nhân lực 

Quy mô nhân lực Bộ Tài chính căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được Thủ 

tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ giao. Tổng số cán bộ, công chức làm việc tại Bộ 

Tài chính tính đến ngày 31/12/2015 là 72.669 người, tăng 3,28% so với tổng số 

cán bộ, công chức năm 2011 (70.283 người). Bộ Tài chính đã tiến hành phân bổ 

chỉ tiêu cho các đơn vị theo nguyên tắc ưu tiên cho các Tổng cục để đáp ứng yêu 

cầu gia tăng về quy mô khối lượng công việc và bố trí cho các đơn vị mới thành 

lập, đơn vị có thực hiện chia tách để đảm bảo lực lượng cán bộ khi vận hành tổ 

chức, bộ máy mới (chi tiết nhân lực Bộ Tài chính giai đoạn 2011 – 2015 tại phụ 

lục số 01).  
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Cụ thể, số lượng cán bộ, công chức tại các đơn vị tính đến hết tháng 

12/2015 như sau:  

- Cơ quan Bộ Tài chính: 1.177 người, chiếm 1,62 % so với tổng số cán bộ, 

công chức.  

- Tổng cục Thuế: 41.050 người, chiếm 56,49 %. 

- Kho bạc Nhà nước: 14.716 người, chiếm 20,25 % . 

- Tổng cục Hải quan: 10.131 người, chiếm 13,94 %.  

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: 331 người, chiếm 0,46 %.  

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước: 2.760 người, chiếm 3,8 %.  

- Khối đơn vị sự nghiệp: 2.504 người, chiếm 3,45 %.  

 

1.2.Tập trung hoàn thành các chương trình, dự án, đề án trọng điểm  

Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTG ngày 22/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 

2011- 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã triển khai: 

- Ban hành Quyết định số 2123/QĐ-BTC ngày 27/8/2012 phê duyệt “Quy 

hoạch phát triển nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2011 – 2020”. Quyết định 

số 2123/QĐ-BTC đã được gửi đến Văn phòng Chính phủ (để báo cáo), Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (để tổng hợp).   

- Thành lập Tổ công tác tại Quyết định số 621/QĐ-BTC ngày 29/3/2013 để 

triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 

2011 - 2020”.  

- Xây dựng và thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

Bộ Tài chính đến năm 2015”;   

- Xây dựng và thực hiện Đề án “Xây dựng quy chế các kỳ thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức Bộ Tài chính”;  
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- Báo cáo Bộ Nội vụ “Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch và biên chế công 

chức ngành tài chính” theo quy định của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, ngày 

22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư 

05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị 

định 36/2013/NĐ-CP. Đã được Bộ Nội vụ phê duyệt Danh mục vị trí việc làm 

tại các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ Tài chính tại Quyết định số 

1702/QĐ-BNV ngày 28/6/2016) 

- Về chính sách tinh giản biên chế: Ban hành Quyết định số 2503/QĐ-BTC 

ngày 22 tháng 11 năm 2016 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tài 

chính giai đoạn 2016-2021 và có văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện tinh 

giản biên chế.  

- Trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 04/BTC-TTr ngày 7/1/2016 và 

Dự thảo Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Tài chính theo 

Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ 

chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 

2017;  

- Xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch mạng lưới các 

đơn vị sự nghiệp Bộ Tài chính theo chủ trương của Chính phủ (đang tổng hợp ý 

kiến các đơn vị có liên quan);  

- Xây dựng Đề án hợp nhất 02 Trường theo chủ trương của Ban Cán sự 

đảng Bộ Tài chính: Trường Đại học Tài chính – Marketing và Trường Cao đẳng 

Tài chính - Hải quan.  

- Hoàn thành Đề án sắp xếp cơ quan báo, tạp chí ngành Tài chính theo chủ 

trương của Trung ương và Chính phủ đã gửi Bộ Thông tin và Truyền thông 

thẩm định theo quy định; 

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 

23/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới 

cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing.   

1.3. Phát triển các cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng trực thuộc 

Bố trí kinh phí cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: Tổng số kinh phí đã bố trí 

giai đoạn 2011-2015 cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài chính là 

2.901,334 tỷ đồng, bao gồm: 

- Dự toán chi từ nguồn NSNN: 938,78 tỷ đồng, gồm: 

+ Dự toán kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: 97,096 tỷ 

đồng. 

+ Dự toán chi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính bố trí cho các 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: 841,684 tỷ đồng. 

- Nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính: 1.962,554 tỷ 

đồng. 
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Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học đáp ứng 

nguồn nhân lực ngành Tài chính, Bộ Tài chính đã tích cực quan tâm đầu tư cơ 

sở vật chất cũng như hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ sở 

đào tạo thuộc Bộ Tài chính.  

- Thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trên cơ sở 

nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh; Trường Đại học Tài 

chính – Kế toán trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính – Kế toán. 

- Lập dự án và triển khai đầu tư xây dựng hàng năm các đơn vị Học viện 

Tài chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Tài chính - 

Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Tài 

chính - Hải quan.  

- Xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến 

2030 của các Trường: Trường Đại học Tài chính – Kế toán; Học viện Tài chính; 

Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh; Trường Đại học Tài chính – 

Marketing; Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan; Trường Bồi dưỡng cán bộ 

tài chính. 

- Các Trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ đều có kế hoạch tăng cường 

thiết bị dạy và học, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đội ngũ giảng viên các cơ 

sở đào tạo được tăng cả về số lượng và chất lượng: 02 Giáo sư; 50 Phó Giáo sư; 

200 Tiến sỹ; 896 Thạc sỹ. (Biểu mẫu số 03). 

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường các cơ sở 

giáo dục đào tạo đại học và cao đẳng trực thuộc Bộ Tài chính.  

- Thành lập Hội đồng trường các cơ sở giáo dục đào tạo đại học theo quy 

định Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Điều lệ trường đại học; Hội đồng trường cơ sở giáo dục đào tạo 

cao đẳng Tài chính – Hải quan. 

1.4. Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với công chức, viên chức  

 Để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc 

cho công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ Tài 

chính đã ban hành và triển khai Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 2/7/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức ngành tài chính; Quyết định số 1738/QĐ-BTC ngày 10/8/2012 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức ngành tài chính đến năm 2015. 

- Công tác xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu: Bộ Tài chính đã ban 

hành 33 Chương trình, tài liệu: Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành  (Thuế, Hải quan, Dự trữ, Kế toán); 

Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản 

lý: Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng; Chương trình "Kỹ 

năng đối ngoại dành cho Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương”và Chương trình, tài 

liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành như Chương trình bồi 
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dưỡng công chức tập sự; Tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về kinh tế – 

tài chính hàng năm; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên 

ngành bảo hiểm; Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức tài chính công; Chương trình bồi 

dưỡng kiến thức đảm bảo an toàn bảo mật thông tin và an toàn mạng thời kỳ hội 

nhập;Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Tài chính công; Chương trình, tài 

liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giá; Chương trình bồi dưỡng triển khai Luật 

Ngân sách nhà nước; Chương trình BD chức danh công chức tài chính kế toán 

phường, thị trấn; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng thẩm định dự án; 

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức cán bộ; Chương trình, tài 

liệu bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hành chính – văn phòng; Chương trình bồi 

dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá; Chương trình bồi dưỡng tài chính công; 

Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý tài sản công; 

- Củng cố và phát triển các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: Tăng cường vị thế 

của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong nước và hướng tới hợp tác với các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài. Xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo chuyên sâu tại các nước tiên tiến, 

xây dựng các chương trình, dự án hợp tác với các nước về công tác đào tạo, bồi 

dưỡng: Trình độ thạc sỹ giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học 

Greenwich-Vương quốc Anh; Trường Đại học Tài chính - Marketing với 

Trường ĐH khoa học ứng dụng Krems (Áo); Cử nhân kinh doanh giữa trường 

Đại học Tài chính - Marketing và Đại học Help (Malaysia); Đào tạo nhân lực 

Kho Bạc Nhà nước với Trường Đại học Victoria New Zealand... 

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-

2015 (Biểu mẫu số 02). 

Giai đoạn 2011 – 2015, Bộ Tài chính đã cử và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

cho 524.017 lượt cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: trong nước là 519.824 

lượt người, nước ngoài là 4.193 lượt người, cụ thể:  

- Đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính trị: 6.006 lượt người; 

- Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch hành chính: 27.748 lượt người; 

- Đào tạo, bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành: 6.264 lượt người; 

- Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý: 6.935 lượt 

người; 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành: 211.012 lượt 

người; 

- Đào tạo, bồi dưỡng khác: 264.091 lượt người. 
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Kết quả đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011-2015 

Tổng số công chức, viên chức của Bộ Tài chính khoảng 70.000 người, như 

vậy trung bình mỗi công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hơn một 

lượt, tuy nhiên thực tế có công chức, viên chức được cử đi học trên 01 lượt và 

đảm bảo thực hiện đủ thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm 

(1 tuần/năm), bên cạnh đó, một số bộ phận công chức, viên chức trong năm 

không tham gia các khóa bồi dưỡng. Do đó, hiện nay Bộ Tài chính vẫn chưa 

đảm bảo 100% công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng 

năm.  

1.5. Phát triển đội ngũ nhân lực của ngành  

- Tuyển dụng công chức, viên chức theo đề án của các đơn vị: Khối Văn 

phòng Bộ; Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước; Trung tâm 

đào tạo bảo hiểm: 2.874 người; Tuyển dụng qua các hình thức khác: 80 người. 

Quá trình tuyển dụng đã có cải tiến về cách thức, nội dung thi tuyển, đảm bảo 

lựa chọn được nhân lực có kiến thức, có tư duy, kỹ năng tốt, phù hợp với lĩnh 

vực cần tuyển, với nhu cầu công việc. Các khâu trong quá trình tổ chức thi tuyển 

đều có thanh tra, giám sát của thành viên Tổ kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Bộ 

Tài chính, đảm bảo nghiêm túc, công khai theo đúng quy định, đáp ứng được 

yêu cầu của công tác tuyển dụng. Đặc biệt, kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục 

Thuế năm 2014, tổ chức thành công việc thí điểm thi công chức bằng hình thức 

thi trên máy tính với 3 môn thi trắc nghiệm tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí 

Minh. Theo hình thức thi trên máy, các thí sinh không đạt môn điều kiện: Ngoại 

ngữ, tin học, nghiệp vụ thuế sẽ dừng thi môn sau, thí sinh đạt cả 3 môn trắc 

nghiệm mới được vào thi viết, giảm tải được số lượng thí sinh tham gia thi viết 

từng bước đáp ứng yêu cầu thi tuyển công chức theo phương pháp hiện đại. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ đi học tập nâng cao trình độ (học 

văn bằng hai, học sau đại học) trong và ngoài nước, bồi dưỡng cập nhật và nâng 

cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tạo điều kiện để cán bộ đi học và được hỗ trợ 

các khoản học phí.  

 -
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- Thực hiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2011 – 

2015, giai đoạn 2016-2021; trên cơ sở danh sách quy hoạch, Thủ trưởng các đơn 

vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý để đáp ứng nhu cầu 

bổ nhiệm khi cần thiết 

- Vận dụng thực hiện Tuyển dụng đặc cách những thí sinh tốt nghiệp đại 

học thủ khoa; thạc sĩ, tiến sĩ đào tạo tại nước ngoài loại giỏi theo quy định của 

Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

- Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức theo quy 

định của Nhà, đảm lựa chọn nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc ngay từ 

khâu tuyển dụng đầu vào. 

1.6. Công tác đào tạo nhân lực nghề cho xã hội  

Ngoài công tác xây dựng, phát triển nhân lực Bộ Tài chính, Bộ Tài chính 

bồi dưỡng nhân lực nghề nghiệp cho xã hội.  

1.6.1. Nhân lực hành nghề bảo hiểm:  

- Nhân lực của thị trường bảo hiểm gồm lực lực lượng cán bộ làm việc tại 

doanh nghiệp và đại lý bảo hiểm. Trong thời gian qua, lực lượng cán bộ và đại 

lý bảo hiểm tăng lên không ngừng, đóng góp đáng kể vào lực lượng lao động 

của toàn bộ nền kinh tế. Tổng số nhân lực thị trường bảo hiểm năm 2015 là 

584.719 lao động, tăng trung bình 17,8%/năm giai đoạn 2011-2015. 

Năm 
Tổng số 

nhân lực 

Số lượng 

cán bộ 
Số lượng 

đại lý 

Số lượng đại 

lý nhân thọ 

Số lượng 

đại lý phi 

nhân thọ 

 (1)=(2)+(3) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) 

2011 303.716 20.123 283.593 217.917 65.676 

2012 322.676 17.812 304.864 238.780 66.084 

2013 357.645 47.237 310.408 241.373 69.035 

2014 404.401 22.600 381.801 312.814 69.617 

2015 584.719 22.946 561.773 484.915 76.858 

- Về chất lượng nguồn nhân lực bảo hiểm hiện nay đã đáp ứng đầy đủ yêu 

cầu về tiêu chuẩn, chất lượng cho một số chức danh, vị trí quản trị, điều hành 

cấp cao và cấp trung theo yêu cầu của pháp luật. Nguồn nhân lực cán bộ doanh 

nghiệp bảo hiểm chủ yểu là nhân lực trẻ, độ tuổi trung bình là 30 tuổi. Đa số cán 

bộ có bằng đại học (chiếm khoảng 75%). Tuy nhiên, mức độ duy trì đại lý hiện 

nay tại thị trường bảo hiểm Việt Nam còn thấp, đặc biệt là trong khối các doanh 

nghiệp bảo hiểm nhân thọ, số lương đại lý gia nhập và rời khỏi thị trường bảo 

hiểm trong một năm là tương đương nhau.  
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1.6.2. Nhân lực hành nghề kế toán - kiểm toán 

Trong 05 năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế toán, 

kiểm toàn đã phát triển vượt bậc về lượng và chất, đã đào tạo, bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức kế toán, kiểm toán của kinh tế thị trường, hội nhập cho hàng chục 

vạn cán bộ kế toán, kiểm toán. Hàng năm, Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi Kiểm 

toán viên và Kế toán viên hành nghề, năm 2015 đã có thêm 334 người được cấp 

chứng chỉ kế toán viên và 63 người được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, tính 

đến nay, số người được cấp chứng chỉ kế toán viên là 3.837 người.  

Số lượng nhân viên chuyên nghiệp các công ty đến thời điểm 31/12/2015 là 

9.705 người, tăng 1,7% so với năm 2014 (9.543 người); số lượng kế toán viên 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề là 1.709 người, tăng 11,85% so 

với năm 2014 (1.528 người).  

Tính đến ngày 10/6/2016, có 142 doanh nghiệp kiểm toán được cấp Giấy 

chứng nhận, trong đó có 03 công ty 100% vốn nước ngoài; 07 công ty có vốn 

đầu tư nước ngoài; 132 công ty còn lại có 100% vốn trong nước.  

Tính đến 31/12/2015, có 1797 người có chứng chỉ kế toán viên Việt Nam 

làm việc trong các doanh nghiệp kế toán, tăng 9,11% so với năm 2014 (1.647 kế 

toán viên), trong đó có 1.772 người Việt Nam, 25 người nước ngoài.  

1.6.3 Nhân lực hành nghề đại lý hải quan:  

Trong giai đoạn từ năm 2011-2015, Tổng cục Hải quan đã thực hiện công 

nhận cho 951 đại lý làm thủ tục hải quan; tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ 

hải quan cho 5.205 người. 

1.6.4. Nguồn nhân lực hành nghề Đại lý Thuế 

Tính đến nay đã có 2.918 cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề (cấp qua 

kỳ thi: 471, cấp miễn 2.447) , trong đó 1.145 cá nhân tham gia hành nghề tại 423 

đại lý thuế trên cả nước (trong số đó, tại Hà Nội có 98 đại lý thuế với 250 nhân 

viên; tại TP. Hồ Chí Minh có 124 đại lý thuế với 306 nhân viên hành nghề. Như 

vậy, với gần ba ngàn cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề, số lượng này đã 

đạt chỉ tiêu phấn đấu theo Kế hoạch phát triển Hệ thống đại lý thuế tính đến năm 

2015 (có ít nhất 2.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế) theo 

định hướng tại Quyết định số 420/QĐ-BTC ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

Đối với người nộp thuế sử dụng dịch vụ đại lý thuế: được cung cấp các 

dịch vụ làm thủ tục về thuế, hạn chế được các sai sót, đảm bảo kịp thời đúng hạn 

nộp báo cáo, giúp các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được thời gian, tăng hiệu quả 

kinh doanh. 

Đối với cơ quan thuế: Đại lý thuế là cánh tay nối dài của cơ quan thuế giúp 

tăng tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, tăng hiệu quả quản lý thuế, 

giảm áp lực trong công tác hỗ trợ người nộp thuế của cơ quan thuế. 

1.6.5. Nguồn nhân lực hành nghề lĩnh vực chứng khoán 
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Trong giai đoạn 2011-2015, thị trường chứng khoán có sự tăng trưởng, 

phát triển mạnh mẽ so với giai đoạn 2006-2010. So với năm 2011, chỉ số chứng 

khoản (VN-Index) đã tăng 65% , quy mô và cấu trúc thị trường ngày càng hoàn 

thiện. Thị trường chứng khoán thu hút khoảng 1.000 doanh nghiệp đưa cổ phiếu 

vào giao dịch trên các sàn giao dịch HOSE, HNX và sàn UPCOM, với quy mô 

vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 35%GDP tính đến cuối năm 2015. Quy mô 

vốn hóa thị trường trái phiếu đạt khoảng 24%GDP, tính chung vốn hóa toàn thị 

trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 59%GDP. Trong giai đoạn 2011-

2015, thị trường chứng khoán đã huy động được trên 1,2 triệu tỷ đông vốn cho 

nền kinh tế, gấp 4 lần so với giai đoạn 2006-2010 và đóng góp bình quân 23% 

tổng vốn đầu tư toàn xã hội. 

Mặc dù thị trường chứng khoán có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trong 

giai đoạn 2011-2015 nhưng đây lại là giai đoạn nhiều biến động, khó khăn của 

người làm nghề chứng khoán. Năm 2011-2013, cùng với đi xuống của thị 

trường sau giai đoạn phục hồi 2009-2010 và việc tái cấu trúc thị trường, các 

công ty chứng khoán, nhân sự nghề chứng khoán dần “mất giá”. Số lượng nhân 

sự của các công ty chứng khoán sụt giảm đáng kể trong năm 2011, 2012. Số 

lượng nhân sự của các công ty chứng khoán chỉ tăng dần trở lại trong 2 năm gần 

đây nhờ sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, chất lượng, sự 

chuyên nghiệp của nhân sự nghề chứng khoán ngày càng được nâng cao khi đội 

ngũ này ngày càng hoàn thiện về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, 

khả năng quản trị, rủi ro…Dưới đây là thống kê về biến động nhân sự tại các 

công ty chứng khoán: 

TT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Tổng số nhân viên công ty 

chứng khoán 
4.152 3.645 4.865 5.167 5.963 

2 
Số nhân viên công ty chứng 

khoán có chứng chỉ hành nghề 
3.925 3.145 4.456 4.844 5.442 

3 

Số lượng người hành nghề 

kinh doanh chứng khoán được 

cấp chứng chỉ trong năm 

78 66 53 44 25 

2. Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê 

duyệt trong Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Tài chính giai đoạn 

2011-2020 trong công tác đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực. 

2.1. Những điểm mạnh  

- Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn quan tâm 

đến công tác phát triển nguồn nhân lực ngành Tài chính ngay từ công tác tuyển 

dụng, đào tạo lại, quy hoạch cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung 

ương đến địa phương. 

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: số lượng Tiến sỹ: 325 người (chiếm 

tỷ lệ 0,45%); Thạc sỹ: 4.791 người (chiếm tỷ lệ 6,59%); Đại học: 50.491 (chiếm 
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tỷ lệ 69,5%) người cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra (Biểu mẫu số 

01). 

- Công tác quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài chính đã được Bộ Tài 

chính quan tâm và triển khai thực hiện theo đúng các hướng dẫn của Nhà nước. 

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài chính đã xây dựng được đội ngũ công chức, 

viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ 

cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cao 

nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Tài chính, đáp ứng những đòi hỏi 

mới của quá trình hội nhập quốc tế. Các trường hợp trong quy hoạch thường 

xuyên được  đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh 

đạo,  quản lý; một số trường hợp được luân chuyển, “tập sự” lãnh đạo. Các 

trường hợp được đưa vào quy hoạch có độ tuổi trẻ, có trình độ đào tạo phù hợp 

với vị trí quy hoạch. 

- Các chức danh lãnh đạo các cấp đều có quy hoạch từ 2 đến 03 người, đáp 

ứng được yêu cầu khi có nhu cầu bổ nhiệm cần thay thế (số lượng quy hoạch các 

chức danh lãnh đạo các cấp: bổ sung quy hoạch giai đoạn 2011-2015: 7.630 

người; giai đoạn 2016-2021: 26.659 người; trong đó đối tượng thuộc Ban cán sự 

Đảng Bộ Tài chính cho ý kiến phê duyệt là 2.239 người, bao gồm quy hoạch 

giai đoạn 2011-2015 (số duy trì và bổ sung quy hoạch): 1.047 người, giai đoạn 

2016-2021: 1.192 người). 

2.2. Những điểm yếu  

- Về tổng thể, chất lượng công chức, viên chức đã được nâng lên, tuy nhiên 

số lượng công chức, viên chức có đầy đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ hoạch 

định cơ chế, chính sách còn thiếu chủ yếu là đáp ứng yêu cầu về thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên; 

- Công chức, viên chức ngành còn hạn chế trong việc xử lý các tình huống 

vướng mắc thực tế, chưa nâng cao một số kỹ năng mềm cho cán bộ như kỹ năng 

làm việc nhóm cho cán bộ, công chức, kỹ năng xử lý ra quyết định của cán bộ 

lãnh đạo. 

- Quá trình triển khai xây dựng và đào tạo chương trình bồi dưỡng nghiệp 

vụ chuyên sâu còn chậm và chưa đáp ứng được nhu cầu. 

- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tuy đã được chú trọng nhưng chưa bao quát 

được hết các chức năng, nghiệp vụ ngành tài chính. 

- Thời gian mỗi đợt tuyển dụng thường bị kéo dài nên nhiều thí sinh trúng 

tuyển chờ lâu đã vào làm việc tại cơ quan khác, gây lãng phí cả về chí phí và 

nguồn lực. 

2.3. Nguyên nhân: 

- Cơ sở vật chất hiện nay mặc dù đã được nâng cấp nhưng chưa đáp ứng 

được nhu cầu; 
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- Do áp lực công việc lớn nhiều cán bộ, công chức, viên chức chưa bố trí 

được thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức thường xuyên. 

- Mặc dù phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đã được đổi mới nhưng chưa 

nhiều. Nội dung đào tạo chưa lấy người học làm trung tâm, lý thuyết vẫn chủ 

yếu tập trung vào phần lý luận, kiến thức, kỹ năng thực tế còn ít đặc biệt là các 

kinh nghiệm trong công tác. 

- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy chưa đáp ứng nhu cầu về đào tạo, 

bồi dưỡng do: Thiếu chuyên gia hoặc giảng viên ở các lĩnh vực chuyên sâu, chi 

phí cho giảng viên theo định mức mặc dù đã được nâng nên nhưng vẫn còn thấp 

nên khó mời cán bộ có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn tốt. Lực lượng giảng 

viên kiêm nhiệm phải tập trung triển khai nhiều công việc chuyên môn nên việc 

tham gia vào giảng dạy không ổn định, ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch giảng 

dạy.  

- Cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến việc tuyển dụng, quản lý, 

sử dụng và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức có những bất hợp lý 

ảnh hưởng đến việc thu hút được những công chức, viên chức có năng lực và 

khả năng chuyên môn tốt, ảnh hưởng đến việc khuyến khích công chức, viên 

chức chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm trong công việc. 

- Nhiều khâu tổ chức thi đều quy định thời gian tối thiểu phải hoàn thành. 

Nếu tính tổng thời gian theo quy định tại Thông tư 03/2010/TT-BNV quy định 

chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 

24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức thì thời gian để hoàn thành một kỳ thi khoảng 1 năm. 

2.4. Giải pháp  

- Tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích, xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật 

chất cho các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính.  

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, có chính sách thu hút giảng viên 

có trình độ, thâm niên, kinh nghiệm giảng dạy: có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ giảng viên cơ hữu theo hướng chuyên nghiệp đạt trình độ chuyên môn 

cao; tạo điều kiện cho giảng viên có thời gian nghiên cứu chương trình, tài liệu, 

đi công tác thực tế để bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho 

công tác giảng dạy, tăng mức thù lao giảng dạy, có các chế độ đãi ngộ hợp lý,... 

- Về Công tác đào tạo nguồn nhân lực: chú trọng phát triển đội ngũ giảng 

viên có chất lượng cao; có chính sách thu hút, đãi ngộ, tôn vinh thu hút giảng 

viên, các nhà khoa học giỏi ở trong và ngoài nước đến giảng dạy, nghiên cứu tại 

Trường. Đồng thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp lại nguồn nhân lực để 

nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ 

giảng viên cả về phẩm chất và trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Bên 

cạnh đó tiến hành đổi với nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực, tập trung đi sâu vào xây dựng các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

ngành chuyên sâu gắn với vị trí việc làm.  
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- Về công tác giáo dục tư tưởng: cần tăng cường công tác giáo dục chính trị 

tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy 

mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng 

gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời duy trì và thực hiện 

phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt”.  

- Công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức: Lấy “Đề án vị trí 

việc làm, cơ cấu ngạch và biên chế công chức ngành tài chính” làm cơ sở cho 

việc tuyển dụng, bố trí nhân sự cho từng vị trí việc làm phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ngành nói cung và của từng bộ phận nói riêng. 

Đồng thời triển khai thực hiện công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị 

trí việc làm góp phần đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong thực thi 

công việc đặc biệt đối với công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch. 

- Khuyến khích công chức, viên chức học và tự học bằng cách: Tạo điều 

kiện để công chức, viên chức toàn tâm, toàn ý tham gia các khóa học phù hợp 

với vị trí việc làm, chuyên môn công tác, được lựa chọn thời gian và địa điêm 

tham gia các khóa học phù hợp với hoàn cảnh và vị trí công tác; được hỗ trợ 

kinh phí, hưởng lương, phụ cấp; được xem xét để quy hoạch chức vụ lãnh đạo; 

được biểu dương, khen thưởng hàng năm. 

- Tiến hành đánh giá, tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức Bộ Tài chính đến năm 2015”; sơ kết tình hình thực hiện 

Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2015 từ đó tiếp tục điều chỉnh, bổ 

sung và đề ra các giải pháp thực hiện các chương trình, đề án mục tiêu khác 

hướng tới lồng ghép để thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch phát triển nhân 

lực ngành Tài chính giai đoạn đến năm 2020. 

3. Đánh giá những khó khăn, thách thức đối với phát triển nhân lực, 

kiến nghị và giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác phát 

triển nhân lực của Bộ, ngành, địa phương mình. 

3.1. Khó  khăn: 

 Do điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn nên tổng dự toán kinh phí 

đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (khoản 504) Nhà nước đã giao cho Bộ 

Tài chính (Quản lý ngành) giai đoạn 2011-2015 (để triển khai thực hiện Quy 

hoạch phát triển nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định 

số 2123/QĐ-BTC ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) còn thấp, nên 

Bộ Tài chính (Quản lý ngành) đã phải chủ động cân đối, bố trí nguồn khác (như: 

dự toán chi hoạt động 841,684 tỷ đồng, nguồn thu sự nghiệp 1.962,554 tỷ đồng) 

cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để: xây dựng và thực hiện các chương trình, dự 

án trọng điểm về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Tài chính; đầu tư phát triển 

các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Tài chính; tăng cường thiết bị dạy và 

học; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên công chức, viên chức; tăng cường hợp tác 

quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng;… theo các giải pháp đã đề ra tại Quy hoạch phát 

triển nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2011-2020. 
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Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính (Quản lý ngành) tiếp tục xây 

dựng và triển khai các đề án, dự án trọng điểm về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 

ngành Tài chính; hoàn thiện cơ sở vật chất, củng cố và phát triển các Trường và 

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo phục vụ 100% nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức trong ngành… theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra 

trong Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2011-2020. 

3.2. Thách thức 

- Lĩnh vực quản lý ngành Tài chính rất đa dạng, đòi hỏi đội ngũ nhân lực có 

trình độ kiến thức vĩ mô, tổng hợp sâu sắc; sự tỉ mỉ; có khả năng linh hoạt trước 

sự thay đổi không ngừng của tổ chức và diễn biến khó lường của nền kinh tế - 

tài chính trong nước và ảnh hưởng của thế giới.  

- Nhân lực ngành Tài chính cũng như các ngành khác đều đối mặt với thách 

thức về chất lượng của đội ngũ nhân lực. Mặc dù đã được cải thiện, nhưng vẫn 

chưa đáp ứng được cho các nghề có điều kiện làm việc chuyên nghiệp, cần sự 

tập trung cao độ và nhịp độ làm việc căng thẳng, dẫn đến phần nào làm giảm 

năng suất lao động. Vì vậy, cần có cơ chế chính sách về thu nhập cho đối tượng 

có trình độ cao. 

3.3. Kiến nghị 

3.3.1. Xã hội hóa để phát triển đại lý Thuế, đại lý Hải quan 

Cơ quan quản lý nhà nước chỉ nên quy định tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký 

còn việc tổ chức thi, tổ chức cấp chứng chỉ do các Hiệp hội hoặc các Trường 

đào tạo thực hiện. 

3.3.2. Kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đầu tư, đổi mới công tác giáo 

dục – đào tạo các cấp, bậc học để đảm bảo đội ngũ nhân lực được đào tạo trong 

lĩnh vực tài chính và các ngành nghề khác sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu 

cầu xã hội.  

3.3.3. Kiến nghị với Bộ Nội vụ                                                                                                                                                                                           

- Đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm phân bổ, bố trí tăng mức dự toán 

kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để tạo điều kiện cho Bộ Tài 

chính (Quản lý ngành) hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Quy 

hoạch phát triển nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2011-2020. 

- Cải tiến nội dung, hình thức thi tuyển, đảm bảo lựa chọn được nhân lực có 

kiến thức, có tư duy, kỹ năng tốt, phù hợp với lĩnh vực cần tuyển, với nhu cầu 

công việcn để rút ngắn thời gian so với quy định khi triển khai một số khâu 

trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp 

với thực tế, đặc biệt đối với nội dung quy định về điều kiện cũng như chế độ đền 

bù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức đi học sau đại học.  
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- Có cơ chế chính sách nhằm thu hút nhân tài tránh hiện tượng chảy máu 

chất xám, cán bộ yên tâm công tác và cống hiến cho ngành Tài chính nói riêng 

và nhà nước nói chung. 
 

 



BiSu mfiu s6 01 

CO cAu NilAN LVC BQ TAl CHiNH GIAI DO~ 2005- 2015 
Dan vf: ngu&i 

Chia theo trinh tiC} ttao t~o Chia theo de} tuAi 

cv eve CV cs Con Chuyen mon Ngo~i ngfr Tir Tren 50-60 Tren 
Dan 

Nam TBngsB 
cc va va va l\li Ti~n Th~c D~i Cao Trung Con Anh van Khac DU'6i 30 T.d6: tuAi Phi} mi· tc}c it 
va TD TD TD sy sy hqc ding dp ·~i D~i Chu·ng D~i Chung 30 d~n TBng Nfr:54 nghi ngU'i'l'i 
TD hqc chi hqc chi tuBi 50 sA Nam:5 hU'U 

,, 

! 

tu8i 9 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 

2005 62,831 54 2,627 27,316 24,403 8,430 166 778 29,527 1,864 23,657 6,794 869 37,558 222 1,082 10,051 43,929 8,803 798 66 22,108 2,820 

2006 66,535 55 2,988 24,834 28,893 9,765 177 972 30,619 3,073 25,352 6,363 1,023 28,048. 248 1,072 8,802 49,433 7,880 791 13 23,639 2,747 

2007 64,639 63 3,192 25,484 28,556 7,344 196 912 32,164 2,643 24,521 4,203 1,052 31,763 235 1,728 7,298 48,086 9,255 361 5 22,071 7,344 

2008 66,136 68 3,672 27,796 25,281 6,319 150 1,362 32,886 1,991 22,633 4,144 1,277 34,107 410 1,556 6,857 45,618 10,611 858 21 23,176 2,790 

2009 67,396 78 4,173 30,597 26,094 6,462 214 1,294 37,486 2,423 21,906 4,073 1,223 40,973 257 1,391 9,224 46,077 12,264 768 - 24,998 2,907 

2010 69,075 85 4,582 33,865 24,152 6,399 193 1,506 37,913 5,360 21,486 2,598 1,838 45,267 308 1,206 10,762 44,945 13,364 1,032 5 27,209 3,052 

2011 70,283 104 4,629 34,600 24,526 6,424 187 1,493 43,557 2,547 18,610 3,889 2,195 46,015 450 1,340 11,197 44,288 14,795 1,113 3 28,320 2,738 

2012 69,119 81 4,543 36,070 23,276 5,149 216 1,844 45,180 2,248 16,457 3,174 2,507 47,760 461 1,372 10,141 43,910 15,063 1,109 5 28,351 3,136 

2013 73,965 151 4,383 39,971 23,762 5,698 223 3,577 50,431 2,342 14,269 3,123 13,130 44,709 8,775 561 13,439 45,587 14,935 1,464 4 31,210 3,091 

2014 73,277 212 5,553 41,497 20,508 5,507 250 4,653 50,586 2,159 12,590 3,039 2,024 56,488 470 1,549 13,386 45,709 14,174 1,521 8 30,361 3,046 

2015 72,669 303 6,367 45,800 18,150 . 2,049 325 4,791 50,491 2,099 12,547 2,416 2,495 67,825 438 1,646 15,810 42,075 14,765 19 31,041 3,305 



Bi@u m~u s6 02 

KET QUA I>AO T~O, BOI DUONG GIAI I>O~N 2011-2015 

STT N()i dung dao t~o, bBi dtrO'ng 2011 2012 2013 2014 2015 
Giai do~n 

2011-2015 

1 Ly lu~n chinh tri 1,202 888 934 1,148 1,834 6,006 

2 Quan ly nha nu&c (QLNN) 7,180 5,931 6,355 5,203 3,079 27,748 

3 B6i du5ng ng~ch cong chfrc chuyen nganh - - - 2,301 3,963 6,264 

4 BD can b9 Hinh d~o, quy ho~ch Hinh d~o 441 950 1,856 2,155 1,533 6,935 

5 B6i du5ng ki~n thuc, kY nang chuyen nganh 36,685 42,778 60,179 42,476 30,855 212,973 

6 Dao t~o, b6i duang khac 36,892 38,694 30,392 57,203 100,910 264,091 

TBng c()ng 82,400 89,241 99,716 110,486 142,174 524,017 



BiSu m~u s6 03 ; 

BQI NGU CONG CHUC, VIEN CHUC, GIANG VIEN TRiNH GIANG GIAI f>04N 2012- 2015 

SBluQ11g CC, VC theo chi tieu bien ch~ 
CC, VC tham Giang Nha 

Nha 
sa Don vj 

g_ia giang day vi en giao 
giao 

TT Chi tieu 
Tting s6 GS 

TS 
PGS TS Thsy DH CD Tr.C khac 

Ng:;tch Ng:;tch thinh nhan 
U'Utli 

dugc giao KH gifmg vien khac giang dan 

1 Nam2012 1.972 1.788 2 1 39 158 605 774 25 57 127 1.045 163 386 2 32 

2 Nam20l3 2.100 1.854 2 2 46 164 726 727 18 47 123 1.090 163 449 2 32 

3 Nam 2014 2.100 1.947 2 1 45 173 812 727 20 44 123 1.156 173 477 2 31 

4 Nam2015 2.100 2.033 2 1 50 200 896 616 11 27 92 706 181 185 2 31 




