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BỘ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA 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 NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011-  

2020 CỦA BỘ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Công văn số  163 /BXD-TCCB ngày 24 tháng  01 năm 2017 của Bộ Xây dựng) 

 

Thực hiện các Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 về việc phê duyệt 

chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020; Quyết định số 

1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực 

Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ 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. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, sau khi rà soát Bộ Xây dựng 

báo cáo cụ thể như sau: 

I. Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch nguồn nhân lực giai đoạn 2011-

2015 của Bộ Xây dựng 

1. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020 

Phát triển toàn diện về đào tạo, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng nhân 

lực, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, 

bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Xây dựng; phát triển 

nhanh những ngành, lĩnh vực mà ngành Xây dựng có lợi thế so sánh; gắn đào tạo 

với giải quyết việc làm - đào tạo theo địa chỉ; tích cực phân luồng lao động sau đào 

tạo đại học, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề; xây dựng một số cơ sở đào 

tạo đạt chuẩn chất lượng và chất lượng cao trong khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu 

cầu ngày càng cao của ngành Xây dựng trong nước, tham gia cạnh tranh có hiệu 

quả trên thị trường xây dựng khu vực và quốc tế. 

- Đến năm 2020 lao động ngành Xây dựng đạt mức 65,0% nhân lực (trong 

tổng số 7.660 nghìn người) đã qua đào tạo, trong đó có 0,07% (khoảng 5.500 

người) có trình độ sau đại học, 2,64% (khoảng 200 nghìn người) có trình độ đại 

học, 1,63% (khoảng 124 nghìn người) có trình độ cao đẳng, 17,73% (khoảng 1.328 

nghìn người) có trình độ trung cấp chuyên nghiệp và 43,33% (khoảng 3.320 nghìn 

người) đã qua đào tạo nghề, khoảng từ 50,0 – 60,0% số cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân lực đã qua đào tạo được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng 

làm việc. 
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2. Công tác chỉ đạo thực hiện nguồn nhân lực của Bộ Xây dựng 

Ngày 13/9/2012, Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân 

lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020 tại Quyết định số 838/QĐ-BXD. Theo 

đó Bộ Xây dựng đã chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Ngày 15/11/2012, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện 

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng chủ trì, với sự tham dự đông đủ của lãnh đạo các cơ sở đào tạo thuộc 

Ngành, các doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan; đồng thời đã đăng tải nội 

dung Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020 

trên website của Bộ Xây dựng; 

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch phát triển nguồn 

nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm 

Trưởng ban, hai Thứ trưởng và Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam làm Phó 

ban và một lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ làm ủy viên thường trực; 

- Những Đề án ưu tiên đã được đưa vào Quy hoạch phát triển nhân lực ngành 

Xây dựng giai đoạn 2011-2020, đó là: 

+ Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường thuộc ngành Xây dựng; 

+ Đề án xây dựng đội ngũ giáo viên; 

+ Đề án xây dựng cơ sở vật chất và phát triển đào tạo nghề; 

+ Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

+ Đề án đổi mới công tác tuyển dụng, chế độ chính sách đối với người lao 

động ngành Xây dựng...; 

Kết quả thực hiện các Đề án đã được phê duyệt trong Quy hoạch. 

a) Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường thuộc ngành Xây dựng:  

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; 

- Mục tiêu của Đề án: Quy hoạch mạng lưới trường thuộc ngành Xây dựng 

đến năm 2020, trong đó có việc xác định một số trường trọng điểm ngành, trọng 

điểm nghề, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2020. 

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Bộ và đang trình Chính phủ phê duyệt (theo tờ trình số 54/TTr-BXD 

ngày 25/8/2016 về việc phê duyệt phát Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Bộ Xây dựng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030). 

b) Đề án Xây dựng cơ sở vật chất và phát triển đào tạo nghề. 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch – tài chính, Bộ Xây dựng; 

- Mục tiêu của Đề án: Lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các 

cơ sở đào tạo thuộc Ngành, đặc biệt là các trường đào tạo nghề được lựa chọn đầu 

tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2020 (theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH 
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ngày 06/6/2013; Quyết định số 960/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/6/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội). Giai đoạn 2011-2015 Bộ Xây dựng đã đầu 

tư gần 496 tỷ đồng cho cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc 

Bộ và hiện tại đã lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Kế 

hoạch và đầu tư theo Công văn số 2729/BXD-KHTC ngày 05/12/2016 của Bộ Xây 

dựng. 

c) Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát 

triển đô thị đối với công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp, đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010. 

- Cơ quan Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Đề án 1961, do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm 

Trưởng ban; 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị  

Hiện nay, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đang phối hợp với các 

địa phương để tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây 

dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp. 

Tính đến hết năm 2015, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã đào tạo 

được số lượng 8595 học viên. 

d) Đề án xây dựng đội ngũ giáo viên. 

- Mục tiêu của Đề án: Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên cả về số lượng và 

chất lượng của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, nhằm góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo. 

- Đề án xây dựng đội ngũ giáo viên đã được Bộ Xây dựng chỉ đạo các trường 

triển khai thực hiện từ năm 2005 và đã tổ chức phê duyệt, giai đoạn 1 (2005 – 

2010) và đang triển khai thực hiện giai đoạn 2 (2011- 2020).  

3. Đánh giá kết quả thực hiện phát triển nguồn nhân lực ngành Xây 

dựng giai đoạn 2011-2015. 

 Đến năm 2015, cả nước có khoảng 3.43 triệu lao động trực tiếp hoặc gián 

tiếp tham gia trong các hoạt động của ngành Xây dựng, bao gồm các khu vực: quản 

lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, khoa học và doanh nghiệp 

(xây dựng, vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản). Tính riêng trong các doanh 

nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản, đến tháng 12/2014 có khoảng 1.83 

triệu lao động chiếm 15.1% tổng số lao động trong các doanh nghiệp thuộc mọi 

ngành kinh tế trong cả nước.  

 Những năm vừa qua, nguồn nhân lực ngành Xây dựng đã có bước phát triển 

cả về số lượng và chất lượng. Số lượng lao động toàn ngành năm 2015 đạt 3.43 

triệu người tăng 10.4% so với năm 2010 (3.108 triệu người); tỉ lệ lao động đã qua 

đào tạo năm 2015 đạt khoảng 14.9% tăng 2.3% so với năm 2010 (12.6%). Trong đó 

nhân lực trong các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp trung ương và cấp tỉnh hầu hết 
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có trình độ từ Đại học trở lên, trong các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp huyện, cấp 

xã cơ trình độ từ trung cấp trở lên. 

 Mạng lưới các cơ sở đào tạo chuyên ngành Xây dựng đã phát triển rộng khắp 

tại các vùng miền, địa phương. Trên cả nước có khoảng 80 trường đại học, cao 

đẳng và trên 300 cơ sở đào tạo nghề (gồm cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp 

nghề và đào tạo nghề ngắn hạn) có đăng ký đào tạo chuyên ngành xây dựng. Nhiều 

trường cơ sở đào tạo đã triển khai đào tạo theo các chương trình tiên tiến, đặc biệt 

có những cơ sở đào tạo nghề xây dựng đạt chuẩn quốc tế. 

 Về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực 

thuộc Bộ Xây dựng trong những năm qua cũng đạt nhiều kết quả tốt như sau: Tổng 

số cán bộ qua đào tạo tại các Trường thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2015 

khoảng 151.392 người với tất cả các hệ đào tạo, trong đó đào tạo sau đại học 

khoảng 2004 người (đạt 1.3%), đại học 20.091 người (đạt 13.3%); cao đẳng khoảng 

27.298 người (đạt 18%); Trung cấp là 15.171 người (đạt 10%); đào tạo nghề 

khoảng 86.828 người (đạt 57.3%). Nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật trên một số 

lĩnh vực tư vấn, thi công xây lắp, vật liệu xây dựng đã được nâng lên một bước; các 

doanh nghiệp nhà nước đã có thể sản xuất các vật liệu xây dựng cao cấp theo tiêu 

chuẩn quốc tế, xuất khẩu đến nhiều nước, hoặc tự thiết kế, thi công xây dựng, quản 

lý vận hành nhiều công trình quy mô lớn, phức tạp ngang tầm khu vực và quốc tế. 

Khả năng hội nhập ngành xây dựng cũng có chuyển biến rõ rệt khi ngày càng nhiều 

cán bộ kỹ thuật, quản lý người Việt Nam tham gia các doanh nghiệp xây dựng vốn 

FDI và ngược lại có nhiều cán bộ kỹ thuật, chuyên gia nước ngoài tham gia các 

doanh nghiệp xây dựng Việt Nam.  

 Công tác quản lý nhà nước về phát triển nhân lực ngành xây dựng được tăng 

cường. Ngành Xây dựng đã phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch nguồn 

nhân lực giai đoạn 2011-2020. Nhiều cơ sở đào tạo đại học đã mở các mã ngành 

mới để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn như: quản lý dự án; quản lý đô thị; kinh tế đô 

thị; kinh tế bất động sản… Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên 

chức ngành xây dựng được quan tâm, đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực Ngành nhất là đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng và đô thị các cấp 

(giai đoạn 2011-2015 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thuộc Bộ Xây 

dựng đã thực hiện đào tạo bồi dưỡng cho gần 256.099 lượt cán bộ, công chức, viên 

chức). Công tác quản lý năng lực hành nghề hoạt động xây dựng được luật hóa 

trong các luật chuyên ngành (Luật Xây dựng, luật đô thị, luật nhà ở, luật kinh 

doanh bất động sản), đã đi vào nề nếp và với việc mở rộng sự tham gia của các hội 

nghề nghiệp … 

 4. Đánh giá về kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực 

ngành Xây dựng giai đoạn (2011-2020): 

 - Kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ Xây 

dựng giai đoạn 2011-2020  được xây dựng lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội 05 năm và hàng năm của Bộ; được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần 
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để thực hiện kế hoạch đào tạo nhân lực từ nguồn chi thường xuyên của Bộ Xây 

dựng. 

 - Để duy trì và phát huy hiệu quả về cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo trực 

thuộc Bộ, hàng năm Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình 

tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; đồng thời rà soát 

nhiệm vụ và hoạt động tài chính của các đơn vị, để xác định khả năng tự chủ và 

mức độ tự đảm bảo vốn cho hoạt động thường xuyên của đơn vị. Các đơn vị đã 

nhận thức rõ và luôn tích cực, chủ động trong quản lý chi tiêu tài chính, giảm bớt 

gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời tiết kiệm chi tiêu để tăng thu nhập 

cho cán bộ công chức, viên chức; do vậy đã khuyến khích các đơn vị hưởng ứng 

một cách tích cực.   

 5. Những tồn tại hạn chế 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng nhân lực ngành Xây dựng vẫn 

còn nhiều tồn tại hạn chế như: Tỷ lệ lao động qua đào tạo vẫn còn ở mức thấp 

(14.9% năm 2015 trong khi cả nước là 19.9%); cơ cấu trình độ vẫn còn mất cân 

đối, tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” chưa được khắc phục, khi số lượng người 

đăng ký học cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề tại các cơ sở đào tạo nghề 

không ổn định, ngày càng có xu thế giảm, việc tuyển sinh đào tạo nghề gặp nhiều 

khó khăn; nhân lực làm quản lý nhà nước ở cấp cơ sở tại một số địa phương chưa 

đáp ứng với yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ; số lượng, chất lượng đội ngũ 

chuyên gia, cán bộ kỹ thuật cao cấp; một số bộ phận công nhân lao động trong các 

doanh nghiệp còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng, tác phong lao động công nghiệp... 

6. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

 - Đẩy mạnh triển khai Quy hoạch các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; 

đẩy mạnh quyền tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. 

 - Ban hành hệ thống cơ chế chính sách về phát triển và sử dụng nguồn nhân 

lực ngành Xây dựng; 

 - Bổ sung danh mục ngành nghề đào tạo từ đại học đến đào tạo nghề phù hợp 

với mục tiêu phát triển và nhiệm vụ của ngành Xây dựng theo từng giai đoạn; 

 - Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; thay đổi nội dung, giáo trình 

phương pháp đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội. 

II. Kế hoạch thực hiện thực hiện đến năm 2020. 

- Tiếp tục xây dựng triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 13/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê 

duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020: 

Đề án Đổi mới công tác tuyển dụng, chế độ chính sách đối với người lao động 

ngành Xây dựng; Đề án Đào tạo đội ngũ cán cán bộ tư vấn làm chủ được công nghệ 

mới; Đề án Xây dựng được đội ngũ cán bộ đầu đàn trong các lĩnh vực; Đề án Đào 

tạo lại cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp. 
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- Tiếp tục thực hiện về đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 

số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 

- Tiếp tục rà soát nội dung chương trình, cơ cấu trình độ đào tạo, cơ cấu 

nguồn nhân lực để kịp thời điều chỉnh và tổ chức thực hiện các Đề án được thực 

hiện trong giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch 2020, bám sát Quy hoạch và mục 

tiêu đề ra. 

III. Đề xuất, kiến nghị của Bộ Xây dựng 

- Sớm phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Bộ Xây dựng, để làm căn cứ triển khai thực hiện, đẩy mạnh xã hội hóa các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ. 

- Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, 

đầu từ thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân 

lực ngành Xây dựng. 

 - Hiện nay công tác thống kê, đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực ngành 

Xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy Bộ Xây dựng đề xuất có thêm sự hỗ trợ 

về chuyên môn nghiệp vụ và tài chính trong công tác điều tra, khảo sát, thống kê 

cho ngành Xây dựng. 

Trên đây là kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-

2020 của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Bộ tổng hợp, báo cáo./. 

 


