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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 

1. Đối với chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 

1.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật tính đến hết quý II/2016 là 52,2%, ước 

tính đến hết năm 2016 tỷ lệ lao động qua đào tạo là 53% thấp hơn so với mục tiêu 

đề ra là đạt 55% vào năm 2015 thì hiện nay tỷ lệ này vẫn còn thấp hơn 2%. 

1.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 

Tính đến cuối năm 2015, lao động qua đào tạo nghề ở tất cả các trình độ Cao 

đẳng nghề (CĐN), Trung cấp nghề (TCN), Sơ cấp nghề (SCN) và dạy nghề dưới 3 

tháng gồm cả dạy nghề chính quy, dạy nghề thường xuyên, được tổ chức tại các cơ 

sở dạy nghề (CSDN), cơ sở giáo dục có tham gia dạy nghề, tại các doanh nghiệp, 

làng nghề và dạy nghề của các tổ chức, cá nhân khác đạt 38,5%, trong đó đào tạo 

trình độ CĐN, TCN và SCN là 25%, đào tạo nghề dưới 3 tháng là 13,5%. 

Như vậy, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đã tăng 18,5% so với năm 2010 

nhưng so với mục tiêu của Chiến lược, Quy hoạch tỷ lệ này thấp hơn so với mục 

tiêu đề ra (chỉ đạt 96,2% so với mục tiêu). 

1.3. Số trƣờng dạy nghề đạt đẳng cấp quốc tế 

Thực hiện Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 đã có 45 trường được 

chọn để tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao, đủ năng lực đào tạo các 

nghề được các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế công nhận. Đồng thời đã 

phê duyệt quy hoạch nghề trọng điểm theo các cấp độ quốc tế, ASEAN, trọng điểm 

cấp độ quốc gia (26 nghề cấp độ quốc tế, 34 nghề cấp độ khu vực ASEAN và 100 

nghề cấp độ quốc gia). 

1.4. Xây dựng Nghị định hƣớng dẫn thi hành luật dạy nghề 

1.4.1. Kết quả đạt được 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu và trình Ban Bí thư, 

Quốc hội và Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ thị, các 

chương trình, dự án, đề án.v.v... tạo ra hàng lang pháp lý, và các điều kiện bảo đảm 
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nhằm thực hiện thành công mục tiêu và giải pháp của Chiến lược (Phụ lục 1 - 

Danh mục các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược). 

Trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ thị, các 

chương trình, dự án, đề án, đã huy động được sự tham gia của các Bộ, ngành, địa 

phương, CSDN thông qua nhiều hội nghị, hội thảo tổ chức trong các năm từ 2011 - 

2014. 

1.4.2. Hạn chế  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành và 

triển khai thực hiện Chiến lược vẫn còn những hạn chế như sau: 

- Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện còn chậm (Quyết định 

630/QĐ-TTg được ban hàng ngày 29/5/2012 tuy nhiên đến ngày 01/01/2014 mới 

có quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện); 

- Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động chưa thường xuyên, còn 

thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thực hiện của các Bộ, ngành, 

địa phương; 

- Một số chương trình, dự án, đề án chưa được xây dựng và chưa thực hiện 

đúng tiến độ do thiếu nguồn lực; 

1.5. Chiến lƣợc phát triển dạy nghề 2011 – 2020 

1.5.1.Kết quả đạt được 

- Trong 5 năm qua, dạy nghề luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng và Nhà nước; nhiều chỉ thị, nghị quyết, nhiều cơ chế, chính sách phát triển 

dạy nghề đã được ban hành; 

- Việc thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề luôn bám sát quan điểm chỉ 

đạo và mục tiêu của Chiến lược, đặc biệt là việc tập trung triển khai 3 giải pháp: 1) 

đổi mới quản lý nhà nước về dạy nghề; 2) phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên 

và cán bộ quản lý dạy nghề; và 3) xây dựng khung trình độ nghề quốc gia. Về cơ 

bản, các bộ, ngành, địa phương đã lồng ghép, cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng 

được xác định của Chiến lược vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa 

phương 

- Chiến lược phát triển dạy nghề nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ 

chức quốc tế và nước ngoài, các nhà tài trợ nên hoạt động hợp tác quốc tế có sự gia 

tăng đáng kể về cả số lượng, chất lượng và hiệu quả thông qua các chương trình, 

dự án, đề án hỗ trợ kỹ thuật và tài chính; 

- Hệ thống dạy nghề đã và đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, chuyển 

từ hệ thống dạy nghề theo 3 cấp trình độ: SCN, TCN, CĐN sang vận hành theo hệ 

thống GDNN mới với ba cấp trình độ: Sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; chuyển từ 

đào tạo theo hướng cung sang đào tạo theo hướng cầu của thị trường lao động; 

- Mạng lưới các CSDN được phát triển rộng khắp trên toàn quốc, đa dạng về 

hình thức sở hữu và loại hình đào tạo, tạo thêm nhiều cơ hội học tập cho người 

dân; 



3 
 

- Quy mô tuyển sinh đào tạo nghề tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhân 

lực cho phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

cơ cấu lao động; 

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề được cải thiện, chất lượng và 

hiệu quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực, đào tạo nghề đã gắn với sử dụng 

lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; 

- Kỹ năng nghề của học sinh tốt nghiệp các CSDN đã được nâng lên. Lao 

động qua đào tạo nghề tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân 

và đã đảm nhận được các vị trí, công việc phức tạp mà trước đây phải do chuyên 

gia nước ngoài thực hiện; khoảng 70% học sinh tìm được việc làm hoặc tự tạo việc 

làm ngay sau khi tốt nghiệp, ở một số nghề và một số CSDN tỷ lệ này đạt trên 

90%.   

1.5.2. Các hạn chế, yếu kém 

- Một số chỉ tiêu của Chiến lược phát triển dạy nghềđã không đạt được theo 

mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2011 - 2015 về mạng lưới CSDN với các trường đạt 

đẳng cấp khu vực và quốc tế, TTDN kiểu mẫu; về số lượng và chất lượng đội ngũ 

giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa; về việc thành lập 3 

trung tâm kiểm định chất lượng ở 3 vùng; học viện dạy nghề; Quỹ hỗ trợ học nghề; 

chỉ tiêu về phát triển chương trình, giáo trình; về đánh giá cấp chứng chỉ nghề quốc 

gia cho người lao động; về hướng nghiệp và phân luồng học nghề sau trung học cơ 

sở;  

- Sự hợp tác, gắn kết giữa các bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện 

Chiến lược phát triển dạy nghề còn hạn chế và kém hiệu quả. Các hoạt động triển 

khai Chiến lược phát triển dạy nghềchưa đồng bộ, không tập trung được nguồn lực 

theo những mục tiêu ưu tiên và có trọng điểm; 

- Chất lượng đào tạo nghề mặc dù đã ngày càng được nâng cao nhưng vẫn 

chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động về tay nghề, về các kỹ năng 

mềm như tác phong công nghiệp, khả năng làm việc theo tổ, nhóm...; 

- Cơ cấu đào tạo theo nghề và trình độ đào tạo chưa hợp lý; chưa đáp ứng 

được nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề còn bất cập; giáo viên dạy nghề 

còn hạn chế về chất lượng (yếu kỹ năng nghề); 

- Sự gắn kết doanh nghiệp với CSDN còn lỏng lẻo, mới chỉ định hình về 

chính sách trong Luật Giáo dục nghề nghiệp, chưa triển khai trong thực tiễn; 

- Quan niệm của người học, gia đình và xã hội đối với học nghề còn phiến 

diện, chưa đầy đủ, chưa theo kịp xu thế của thị trường lao động kết hợp với công 

tác phân luồn, hướng nghiệp chưa hiệu quả dẫn đến sự mất cân đối trên thị trường 

lao động 

1.6. Nhu cầu đào tạo nghề  

Giai đoạn 2016 – 2020, đào tạo mới trình độ cao đẳng, Trung cấp khoảng 3,2 

triệu người (trong đó 10% được đào tạo theo các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, 
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khu vực ASEAN và quốc tế); đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 

khoảng 8,8 triệu người.  

2. Đối với Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu/mục tiêu về phát triển 

nhân lực giai đoạn 2011 – 2015. 

2.1.1.Tổng số nhân lực đào tạo qua hệ thống dạy nghề 

Kết quả tuyển sinh học nghề trong 5 năm (2011 - 2015) được: 9.171.371 

người, đạt 95,5% so với mục tiêu Quy hoạch đề ra, trong đó: Cao đẳng nghề 

(CĐN), trung cấp nghề (TCN) là 1.121.415 người (đạt 53.4%); sơ cấp nghề (SCN) 

và dạy nghề dưới 3 tháng là 8.049.956 người (đạt 107,3%) (Phụ lục 2 – Kết quả 

tuyển sinh TCN, CĐN).  

Trong số tuyển sinh, đào tạo SCN và dạy nghề dưới 3 tháng là 8.049.956 

người nêu trên, đạt 107,3% kế hoạch, trong đó, trên 2,4 triệu lao động nông thôn 

được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 (đạt 94,2% so với kế hoạch theo 

Đề án 1956) (Phụ lục 3. Kết quả tuyển sinh SCN và dạy nghề dưới 3 tháng). 

Ngoài ra, đã đặt hàng dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp cho 10.534 người 

thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất 

canh tác có khó khăn về kinh tế, đạt 2,1% kế hoạch của 11 năm (10.534/512.000 
người) (Phụ lục 4 – Tổ chức đào tạo nghề cho LĐTN). 

Mặc dù kết quả tuyển sinh trong giai đoạn 2011 - 2015 chưa đạt mục tiêu Quy 

hoạch đề ra, song kết quả tuyển sinh của giai đoạn này tăng 18% so với giai đoạn 

2006 - 2010 (tăng 7.773.887 người). 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, bên cạnh những nghề, những trường tuyển sinh 

đạt kết quả cao
1
, còn có nhiều nghề, nhiều trường khó khăn trong công tác tuyển 

sinh
2
. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng nguyên nhân lớn nhất 

là do quy mô tuyển sinh đại học quá lớn, không tính đến sự mất cân đối về cơ cấu 

nhân lực của Việt Nam hiện nay, không thực hiện phân luồng học sinh vào học 

nghề (theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

mỗi năm có khoảng từ 90 - 95% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT; khoảng một 

triệu học sinh tốt nghiệp THPT nhưng có tới 90% thi vào các trường ĐH, CĐ và 
chỉ khoảng 10% học nghề. Thực tế, số học sinh đỗ chính thức vào các trường ĐH 

                                           
1
Theo số liệu báo cáo của các địa phương của cả nước có khoảng 10 nghề có kết quả tuyển sinh cao trong những 

năm qua đó là nghề: Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Quản trị mạng, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, 

May thời trang, Kế toán doanh nghiệp, Kỹ thuật chế biến món ăn, Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm), Quản trị khách sạn, có số lượng tuyển sinh đạt từ 2.000 người đến trên 10 nghìn người; trong đó, 

nghề có kết quả tuyển sinh cao nhất là nghề Điện công nghiệp (10.263 người), tiếp đến nghề Công nghệ ô tô (9.070 

người) 

2 Các nghề khó tuyển sinh gồm: Những nghề thuộc lĩnh vực mỏ, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Khoan 

nổ, mìn; Công nghệ mạ; Rèn, dập; Kỹ thuật xây dựng mỏ; Công nghệ hóa nhuộm, Xử lý nước thải công nghiệp...); 

một số nghề được lựa chọn là nghề trọng điểm nhưng khó khăn trong tuyển sinh trình độ CĐN, TCN, thậm chí có 

nghề không tuyển sinh được gồm: Khảo sát địa hình; Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; Bảo vệ môi trường biển; Kỹ 

thuật lắp đặt đài trạm viễn thông; Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến, Nguội sửa chữa máy công cụ, Quản trị cơ 

sở dữ liệu...  
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khoảng 60% nhưng số còn lại sẽ tiếp tục vào các trường đại học tư thục, hoặc các 

trường CĐ
3
). 

2.1.2. Đội ngũ giảng viên, giáo viên  

Tính đến tháng 12 năm 2014, tổng số giáo viên của các CSDN là 40.615 

người, trong đó giáo viên dạy trong các trường CĐN, TCN là 25.840 người và ở 

các TTDN là 14.775 người (Phụ lục 5 – Số lượng, chất lượng giáo viên dạy nghề). 
So sánh với năm 2010 số lượng giáo viên dạy nghề đã tăng 7.475 người (tăng 

khoảng 3%); 

100% giáo viên dạy nghề đạt chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo
4
. Tỷ lệ 

giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế đạt chuẩn 

về trình độ đào tạo đã đạt mục tiêu Chiến lược đề ra; có 92.62% giáo viên dạy trình 

độ CĐN, 85.95% giáo viên dạy trình độ TCN và 81% giáo viên tại các trung tâm 

dạy nghề (TTDN) đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Tỷ lệ giáo viên đạt 

chuẩn về nghiệp vụ sư phạm tăng khoảng 20% so với năm 2010. 

Có khoảng 60% giáo viên dạy trình độ CĐN, TCN và SCN đạt chuẩn về kỹ 

năng nghề. Trong đó, có khoảng 41% giáo viên giảng dạy được tích hợp. Tỷ lệ 

giáo viên đạt chuẩn về kỹ năng nghề tăng khoảng 20% so với năm 2010. 

Số giáo viên có trình độ ngoại ngữ B trở lên chiếm khoảng 19,067%. Trong 

đó, trình độ B1 Châu Âu hoặc tương đương trở lên chiếm khoảng 3,7%; 100% giáo 

viên có trình độ tin học từ A trở lên. 

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở nước ngoài trong giai đoạn 2011 – 2015 được 

601 người đạt 57% kế hoạch. Trong đó: Trung ương thực hiện 392 (trong đó: 198 

giáo viên tại Malaysia; 194 giáo viên tại Úc), các địa phương thực hiện là 209 

người (trong đó: 142 giáo viên tại Malaysia; 56 giáo viên tại Hàn Quốc và 11 giáo 

viên tại Đức).
5
 

Bên cạnh những kết quả trên, còn một số chỉ tiêu về phát triển đội ngũ giáo 

viên chưa đạt theo yêu cầu, cụ thể: 

- Số lượng giáo viên dạy nghề phát triển thêm mới chỉ đạt 79,6%
6
. Nguyên 

nhân do tổng số các CSDN không tăng nhiều mà chỉ thay đổi về tỉ lệ các loại 

trường (cao đẳng, trung cấp, TTDN) trong hệ thống; 

- Số lượng giáo viên dạy nghề đạt chuẩn kỹ năng, sư phạm có tăng lên so với 

năm 2010 (tăng 20%) nhưng cũng chưa đạt chỉ tiêu quy hoạch đề ra. Về kỹ năng 

nghề đạt khoảng 60%; về sư phạm đạt khoảng 90% trong tổng sốcũng chưa đạt chỉ 

tiêu quy hoạch đề ra. 

                                           
3
 Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, năm 2015 trong tổng số 1.004.484 thí sinh dự thi THPT quốc gia có 735.000 thí 

sinh tham gia xét tuyển vào ĐH và có 531.180 thí sinh đỗ vào các trường ĐH. Số còn lại, gần 200 nghìn sẽ vào các 

trường ĐH top dưới và các trường CĐ. Như vậy, có thể thấy, gần như không còn người để đi học nghề 
4
Trong đó: giáo viên dạy trình độ CĐN có trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 20.25%; giáo viên dạy trình độ TCN có 

trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 9.61%; giáo viên dạy SCN có trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 1,7%. So với năm 2010, 

tỷ lệ giáo viên dạy trình độ CĐN có trình độ thạc sỹ trở lên đã tăng lên đáng kể (năm 2010 là 15%) 
5
Đối với các giáo viên dạy các nghề không được đầu tư trọng điểm: Số lượng rất hạn chế, ước tính khoảng 1000 lượt 

người (chủ yếu về Kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp - SYIB)5. 
6
Quy hoạch đề ra là 51.000 GV vào 2015, nhưng mới đạt là 40.615 người; 
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2.1.3.Mạng lưới cơ sở dạy nghề 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy hoạch, mạng lưới CSDN đã được phát 

triển rộng khắp ở 63 tỉnh, thành phố, trên 600 huyện, quận, thị xã, các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, làng nghề; phân bố tương đối hợp lý ở các ngành kinh tế, địa 

phương, vùng, miền.  

Tính đến hết năm 2015 cả nước có1.467 CSDN, gồm: 190 trường CĐN, đạt 

100% so với quy hoạch (có 48 trường ngoài công lập); 280 trường (TCN) đạt 93% 

so với Quy hoạch (102 trường ngoài công lập) và 997 TTDN đạt 107% so với Quy 

hoạch (344 TTDN ngoài công lập) và hơn 1000 cơ sở khác (các cơ sở giáo dục - 

đào tạo, doanh nghiệp,…) tham gia dạy nghề, tăng 3,5% so với năm 2010(Phụ lục 

6 – Mạng lưới cơ sở dạy nghề)
7
. 

Bước đầu hình thành được 16 CSDN (02 trường CĐN, 14 trường TCN) 

chuyên biệt dạy nghề cho người dân tộc thiểu số và một số khoa dạy nghề cho 

người dân tộc thiểu số ở một số trường CĐN
8
. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trên, còn một số chỉ tiêu trong công tác quy 

hoạch mạng lưới CSDN chưa đạt chỉ tiêu của Quy hoạch đề ra, cụ thể: 

- Tỷ lệ trường CĐN ngoài công lập chỉ đạt 80%; chưa đạt chỉ tiêu mỗi 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 trường CĐN
9
 

- Chậm ban hành “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường CĐN, trường TCN, 

TTDN đến năm 2020”.  

- Phân bố quy hoạch mạng lưới theo vùng miền chưa phù hợp. 

- Chưa xây dựng được 26 trường chất lượng cao. 

- Các trường ngoài công lập tập trung vào các ngành nghề phổ biến, chi phí đầu 

tư thấp dẫn đến mất cân đối về ngành nghề đào tạo. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là: 

- Các chính sách cho việc ưu tiên thành lập trường CĐN ngoài công lập chưa 

đủ mạnh.  

- Nguồn lực đầu tư cho việc thành lập các trường CĐN từ ngân sách nhà nước 

còn hạn chế; việc huy động xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực còn nhiều bất cập, 

chưa thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư thành lập trường 

                                           
7
 Tính theo Vùng kinh tế: Vùng Trung du miền núi phía Bắc có 256 CSDN (22 trường CĐN, 31 trường TCN, 203 

TTDN); Vùng Đồng bằng Sông Hồng có 409 CSDN (74 trường CĐN, 96 trường TCN, 239 TTDN); Vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung có 339 CSDN (39 trường CĐN, 65 trường TCN, 235 TTDN); Vùng Tây 

Nguyên có 86 CSDN (6 trường CĐN, 10 trường TCN, 70 TTDN); Vùng Đông Nam Bộ có 203 CSDN (32 trường 

CĐN, 44 trường TCN, 127 TTDN);Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có 174 CSDN (17 trường CĐN, 34 trường 

TCN, 123 TTDN) 
8
16 cơ sở dạy nghề chuyên biệt dạy nghề cho người dân tộc thiểu số tại các địa phương sau: 02 tỉnh (Thái Bình, 

Thanh Hóa) có trường trung cấp nghề với nhiệm vụ chủ yếu là dạy nghề cho người khuyết tật; 01 tỉnh (Đắc Lắc) có 

trường CĐN thanh niên dân tộc; 01 tỉnh (Hải phòng) có trường CĐN lao động xã hội; 12 tỉnh (Bắc Giang, Phú Thọ, 

Thái Nguyên,  ên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Phú  ên, Khánh Hòa, An Giang, Trà Vinh, Kiên Giang) 

có trường TCN dạy nghề cho dân tộc thiểu số. 
9
05 tỉnh chưa có trường CĐN: Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Trị, Đăk Nông, Kon Tum; 
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CĐN. Trong đó nguồn lực đầu tư cho trường chất lượng cao mới đạt 62% so với 

chiến lược. 

- Thực hiện Quy hoạch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp 

với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường 

CĐN, trường TCN, TTDN đến năm 2020”. Tuy nhiên, do Quốc hội chuẩn bị cho 

việc sửa Luật Dạy nghề, và sau đó chuẩn bị trình Quốc hội thông qua Luật Giáo 

dục nghề nghiệp nên chậm ban hành Quy hoạch.  

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

phát triển nhân lực của Ngành Lao động, Thƣơng binh và Xã hội giai đoạn 

2011 - 2020 

Theo quy định tại Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính 

phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về các lĩnh vực: Việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã 

hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, 

bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước; quản lý nhà 

nước dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý nhà nước của 

Bộ. 

Cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có các đơn vị Văn 

phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục giúp Bộ trưởng thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ phục vụ chức 

quản lý nhà nước của Bộ, thực hiện một số dịch vụ công trong các lĩnh vực: (1) 

Các hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; (2) Giáo dục và Đào tạo (bao gồm cả 

lĩnh vực dạy nghề); (3)   tế và các hoạt động xã hội (trong đó bao gồm lĩnh vực 

bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội…); (4) dịch vụ kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động; (5) Thông tin và truyền thông. 

2.1. Kết quả đạt đƣợc 

2.1.1. Về tổ chức bộ máy giai đoạn 2011-2015 

 2.1.1.1. Năm 2010 

- Bộ chuyển giao nhiệm vụ quản lý khoa học thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính 

sang Viện Khoa học Lao động- Xã hội và thành lập Phòng Quản lý khoa học thuộc 

Viện Khoa học Lao động- Xã hội;  

- Thành lập Phòng Kế toán – Tài vụ thuộc Cục Bảo trợ xã hội; 

- Phòng Kế toán – Tài vụ thuộc Cục, phòng chống tệ nạn xã hội;  

- Kiện toàn tổ chức Văn phòng dự án VIE;  

- Kiện toàn Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước;  

- Tách Phòng Chính sách thuộc Cục Người có công thành 2 phòng (Chính 

sách 1 và Chính sách 2). 
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- Kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chỉnh hình 

và Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động, Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn 

tật Thuỵ An.  

- Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định kỹ 

thuật an toàn khu vực I, khu vực II; 

- Chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chỉnh hình và 

phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi 

chức năng thành phố Quy Nhơn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị này xây dựng Đề án 

thành lập Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. 

- Xếp hạng Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. 

- Hoàn thiện đề án thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 

trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; thành lập 

Viện nghiên cứu Nguồn nhân lực và An sinh xã hội trực thuộc Trường Đại học Lao 

động – Xã hội. 

- Xây dựng Đề án thành lập Tổng cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoặc Tổng cục 

Bảo trợ xã hội và trẻ em. Xây dựng Đề án thành lập Vụ Dạy nghề thường xuyên 

thuộc Tổng cục Dạy nghề, Vụ   tế Lao động – Xã hội, Cục Thông tin- Thống kê 

trên cơ sở Trung tâm Thông tin.  

- Tham gia Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính liên quan 

đến công tác tổ chức cán bộ, Đề án phân cấp quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Ban 

đổi mới các doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu phương án chuyển đổi doanh nghiệp thuộc Bộ, xây dựng dự 

thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của 2 doanh nghiệp sau khi chuyển đổi thành 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

 2.1.1.2. Năm 2011 

 - Triển khai rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị do Chính 

phủ giao trên từng lĩnh vực công tác để thấy được những việc đã thực hiện tốt và 

những việc cần tập trung giải quyết trong giai đoạn tới, trên cơ sở đó, đề xuất 

phương án sắp xếp, kiện toàn củng cố tổ chức, bộ máy của Bộ theo hướng nâng 

cao năng lực cho các tổ chức giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đảm 

bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không trùng chéo về nhiệm vụ:  

 - Xây dựng đề án, thành lập Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng 

Quy Nhơn trên cơ sở Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn; 

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở 

Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động; Phòng kiểm soát 

thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ; phòng Huấn luyện và Giám sát an toàn 

lao động thuộc Trung tâm Kiểm định II; Khoa Sau Đại học thuộc Trường Đại học 

Lao động - Xã hội; Trung tâm Thực hành thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Nam định; thành lập Phòng Kế hoạch – Tài chính và Phòng Quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá đặc thù về an toàn lao động thuộc Cục An toàn lao động. 
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 - Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động- Xã hội, Nhà khách Người 

có công; quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vinh; 

 - Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Bộ; 

 - Xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

53/2011/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 sửa đổi Điều 3 Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề đã 

quy định cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề có Vụ Dạy nghề thường xuyên và 

Vụ Dạy nghề Chính quy. 

 - Phê duyệt Dự án thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 

trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Hồ sơ Dự án 

đang trình Bộ Giáo dục và Đào tạo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê 

duyệt chủ trương. 

 - Xây dựng Đề án thành lập Cục Thông tin - Thống kê; Cục   tế Lao động –

Xã hội và đã xin ý kiến các đơn vị để hoàn thiện các Đề án, đồng thời tiếp tục 

nghiên cứu, đề xuất việc sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc Bộ cho phù hợp với 

xu hướng phát triển của Bộ, ngành trong giai đoạn tới. 

 - Quản lý công tác tổ chức, biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nắm tình hình về đội ngũ lãnh đạo 

các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 2.1.1.3. Năm 2012 

 - Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị 

thuộc Bộ để ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 

thay thế Nghị định số 186/2007/NĐ-CP; đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn 

củng cố tổ chức, bộ máy của Bộ theo hướng nâng cao năng lực cho các tổ chức 

giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả, không trùng chéo về nhiệm vụ.  

 - Xây dựng Đề án khả thi thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh 

Long trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long để trình 

Thủ tướng Chính phủ.  

 - Hoàn thiện Đề án thành lập Cục Thông tin Thống kê Lao động - Xã hội, 

Cục   tế Lao động –Xã hội gửi xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ   tế 

và đã nhận được văn bản trả lời của hai Bộ quản lý chuyên ngành với sự nhất trí 

cao. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chưa đưa 2 Cục này vào cơ cấu tổ 

chức của Bộ trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 186/2007/NĐ-CP. Bộ 

đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sẽ trình Chính phủ việc thành lập 

2 Cục trên vào thời điểm thích hợp. 

 - Rà soát, thống nhất về cơ cấu tổ chức của Bộ, số phòng trong Vụ đưa vào 

dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ để Bộ xem xét, trình Chính phủ. 
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 - Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; xếp hạng Trung 

tâm Bảo trợ trẻ em thiệt thòi.  

 - Thống nhất với Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao Bộ 

Công an quản lý các trường giáo dưỡng.  

 - Giao một số đơn vị làm chủ dự án, chương trình quốc gia, thành lập Ban 

quản lý dự án… cụ thể: Giao Tổng cục Dạy nghề làm chủ dự án do AFD tài trợ, 

giao Cục An toàn lao động chủ trì quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Quốc 

gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015; trình Bộ thành lập 

Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ An sinh xã hội tại Việt Nam”, Ban chuẩn bị dự án phối 

hợp với UNFPA... 

 - Giao nhiệm vụ cho một số đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề, Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015. 

 - Xây dựng Đề án phát triển dạy nghề giai đoạn 2012-2015 và 2020 đối với 

các trường cao đẳng thuộc Bộ có hoạt động dạy nghề. 

 - Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Trường Đại học Lao 

động - Xã hội. 

 - Thành lập Bộ phận thanh tra nội bộ thuộc Trường Đại học Lao động - Xã 

hội. 

 - Xây dựng Đề án tăng nội dung, thời lượng phát sóng chương trình truyền 

hình trẻ em để thông tin các lĩnh vực công tác của ngành. Tham gia xây dựng Đề 

án Trung tâm dịch vụ việc làm công. 

 - Giao các đơn vị quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

Việc làm và Dạy nghề, Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015. 

 - Thành lập Phòng Hỗ trợ việc làm thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước. 

2.1.1.4. Năm 2013 

 Ban hành 23 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức các đơn vị tại Điều 3, Nghị định 106/2012/NĐ-CP (gồm 7 Cục, 7 Vụ, 

Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Dạy nghề và 6 đơn vị sự nghiệp). Nhiệm 

vụ và cơ cấu tổ chức của đa số các đơn vị này đều được sửa đổi, bổ sung, kiện toàn 

cho phù hợp với quy định của một số văn bản quy phạm pháp luật mới và phù hợp 

với yêu cầu của thực tiễn. Cụ thể: 

 + Cục Việc làm: Thành lập Phòng Chính sách việc làm và Phòng Thị trường 

lao động trên cơ sở tách Phòng Việc làm và Thị trường lao động; thành lập Phòng 

Bảo hiểm thất nghiệp và Phòng Quản lý lao động nước ngoài trên cơ sở tách Phòng 

Bảo hiểm thất nghiệp và Quản lý lao động; thành lập Trung tâm quốc gia Dịch vụ 

việc làm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường 

lao động với Bảo hiểm thất nghiệp. 

 + Thanh tra Bộ: Thành lập Phòng Thanh tra chính sách bảo hiểm xã hội.  

 + Cục Người có công: Thành lập Phòng Thông tin liệt sỹ. 
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 + Cục Quản lý lao động ngoài nước: Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Cục (tổ 

chức các phòng nghiệp vụ theo khu vực thị trường). 

 + Vụ Pháp chế: Chuyển Phòng kiểm soát Thủ tục hành chính từ Văn phòng 

Bộ về Vụ Pháp chế và sắp xếp lại thành Phòng Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ 

tục hành chính. 

 + Vụ Tổ chức cán bộ: Đổi tên Phòng Cán bộ thành Phòng Công chức, viên 

chức. 

 + Cục Bảo trợ xã hội: Đổi tên Phòng Chính sách xã hội thành Phòng Chính 

sách Bảo trợ xã hội. Thực hiện nhiệm vụ “hoàn thiện tổ chức, bộ máy, chức năng, 

nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng quốc gia về giảm nghèo” do Thủ tướng 

Chính phủ giao tại Quyết định số 705/QĐ-TTg, Vụ Tổ chức cán bộ đã trình Bộ ban 

hành Quyết định số 1266/QĐ-LĐTBXH ngày 30/8/2013 về việc chuyển Văn 

phòng Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo từ Cục Bảo trợ xã hội về 

trực thuộc Bộ và đổi tên thành Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo. 

 + Tổng cục Dạy nghề: Đổi tên Vụ Chính sách - Pháp chế thành Vụ Pháp chế 

- Thanh tra; chuyển đổi Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề thành Cục Kiểm định 

chất lượng dạy nghề. 

 + Trung tâm Thông tin: Đổi tên Phòng Hành chính – Tổng hợp thành Văn 

phòng. 

+ Tạp chí Lao động và Xã hội: Tách Ban Biên tập thành Phòng Thư ký tòa 

soạn và Phòng Phóng viên. 

 + Viện Khoa học Lao động và Xã hội: Đổi tên Phòng Nghiên cứu quan hệ 

lao động thành Phòng Nghiên cứu tiền lương và quan hệ lao động. 

 + Báo Lao động và Xã hội: Thành lập Ban Biên tập Báo điện tử; tách Ban 

Hành chính – Trị sự thành Phòng Hành chính – Trị sự và Phòng Quảng cáo và 

Truyền thông. 

 b) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2512/QĐ-TTg ngày 

11/11/2013 về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên 

cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. 

 Ngay sau khi Quyết định số 2512/QĐ-TTg được ban hành, Bộ đã xây dựng, 

trình Bộ ban hành Quyết định số 1785/QĐ-LĐTBXH ngày 21/11/2013 quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Vĩnh Long; bổ nhiệm Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng của Trường, đồng thời 

hoàn thiện các vấn đề liên quan khác để triển khai tổ chức và hoạt động của 

Trường theo mô hình Trường đại học. 

 c) Xây dựng Đề án mô hình tổ chức Trường Đại học Lao động – Xã hội. 

Trình Bộ ban hành Quyết định số 444/QĐ-LĐTBXH ngày 11/3/2013 về việc thành 

lập Phòng Thanh tra thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội. 

Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và Dự thảo 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lao động – Xã hội xem xét, phê 
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duyệt; chủ trì, phối hợp với Cơ sở II của Trường xây dựng Đề án nâng cấp Cơ sở 

II, Đại học Lao động – Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học. 

 d) Kiện toàn Hội đồng Trường của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công 

nghệ Dung Quất; ban hành Quyết định số 978/QĐ-LĐTBXH ngày 01/7/2013 quy 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, Quyết định số 1142/QĐ-LĐTBXH 

ngày 24/9/2013 phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ 

Dung Quất. 

 đ) Ban hành Quyết định số 1084/QĐ-LĐTBXH ngày 30/7/2013 về việc 

thành lập Phòng Kỹ thuật vật tư thiết bị trực thuộc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục 

hồi chức năng Quy Nhơn. 

2.1.1.5. Năm 2014 

 Thực hiện Nghị định số 106/2012/NĐ-CP, Kế hoạch công tác năm 2014, 

thành lập các Ban Chỉ đạo, tổ công tác phối hợp liên ngành, thành lập các đoàn 

kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ của một số 

đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, theo dõi công tác tổ chức bộ máy ở địa phương...., cụ 

thể như sau: 

 a) Bộ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vĩnh Long;  

 b) Xây dựng, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức; Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; 

 c) Xây dựng, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Nhà khách Người có công (trực thuộc Văn phòng Bộ); 

 d) Kiện toàn Ban Chỉ đạo Làng trẻ em SOS; 

 e) Xây dựng Phương án Tổ chức và hoạt động Trường Đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức lao động – xã hội, trình Ban Cán sự trong kỳ họp tháng 11/2014; 

 f) Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Truyền thông Lao động – Xã hội; 

 g) Chuyển Văn phòng Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về trực 

thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

 h) Ban hành Quyết định thành lập Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu 

quả bom mìn; 

 i) Nghiên cứu đổi tên báo điện tử Lao động – Xã hội thành Báo điện tử Dân 

sinh; phối hợp Tạp chí Gia đình và Trẻ em đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông cấp 

giấy phép hoạt động của Tạp chí điện tử; 

 j) Nghiên cứu thành lập Văn phòng Đảng –Đoàn thể; 

 k) Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn 

luyện an toàn – vệ sinh lao động. 

 l) Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan tiến hành 

sắp xếp, đổi mới 03 doanh nghiệp thuộc Bộ. 
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 m) Kiện toàn ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, 

thành lập Trung tâm y tế khu vực hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại Bệnh viện Chỉnh 

hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng; 

 n) Giao một số đơn vị làm chủ dự án, thành lập một số Ban Quản lý dự án, 

thành lập một số Ban Chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành; 

 o) Theo dõi công tác tổ chức bộ máy của ngành ở địa phương. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch 

công chức; số lượng người làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.  

- Nghiên cứu, triển khai công tác thẩm định Đề án vị trí việc làm của các đơn 

vị thuộc Bộ. 

2.1.1.6. Năm 2015 

 - Đưa Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội vào 

hoạt động. 

 - Cổ phần hóa 02 doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình 01 doanh nghiệp 

thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;  

 - Xây dựng kế hoạch biên chế công chức và phân bổ biên chế công chức 

hàng năm; nghiên cứu xây dựng phương án điều chỉnh biên chế, số lượng người 

làm việc một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và giải quyết những vướng mắc về biên 

chế.  

 - Xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu 

ngạch công chức đối với các đơn vị quản lý nhà nước, cơ cấu chức danh nghề 

nghiệp và số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; triển 

khai công tác thẩm định Đề án vị trí việc làm gửi Bộ Nội vụ phê duyệt.  

 - Triển khai kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức 

cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ theo phân công của Bộ, qua đó, kịp thời hướng dẫn 

các đơn vị thực hiện đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức 

cán bộ. 

2.1.2. Về số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

2.1.2.1. Đội ngũ công chức 

Tính đến ngày 30/11/2016, đội ngũ công chức của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội là: 704 người, trong đó, nữ 309 người (chiếm 44%), được chia ra 

như sau: 

Cơ cấu về ngạch: Công chức giữ ngạch Chuyên viên cao cấp và tương đương 

là 38 người, công chức giữ ngạch Chuyên viên chính là 180 người, công chức giữ 

ngạch Chuyên viên và tương đương là 469 người, còn lại 19 người. 

Về trình độ đào tạo chuyên môn: Công chức có trình độ tiến sĩ là 37 người, 

công chức có trình độ đào tạo thạc sỹ là 314 người, công chức có trình độ đại học 
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là 338 người, công chức và người lao động có trình độ cao đẳng trở xuống 16 

người.  

Về trình độ lý luận chính trị: công chức có trình độ lý luận chính trị cao cấp 

và cử nhân là 146 người, công chức có trình độ lý luận chính trị trung cấp là 426 

người, công chức và người lao động có trình độ lý luận chính trị sơ cấp là 118 

người. 

Về trình độ ngoại ngữ và tin học: công chức có trình độ ngoại ngữ cao đẳng 

trở lên là 87 người, còn lại là đạt yêu cầu về chứng chỉ; công chức có trình độ tin 

học trung cấp trở lên là 13, còn lại là đạt yêu cầu về chứng chỉ. 

Về trình độ đào tạo quản lý nhà nước: Công chức có trình độ quản lý nước 

chương trình Chuyên viên cao cấp là 74 người, công chức có trình độ quản lý nhà 

nước chương trình Chuyên viên chính là 252 người, công chức có trình độ quản lý 

nhà nước chương trình Chuyên viên là 345 người. 

2.1.2.2. Đội ngũ viên chức 

Theo thống kê đến ngày 30/11/2016, tổng số viên chức Bộ Lao động -Thương 

binh và Xã hội là: 2261 người. Trong đó, viên chức thuộc khối nghiên cứu khoa 

học là: 78 người; viên chức thuộc khối Giáo dục và Đào tạo (bao gồm cả lĩnh vực 

dạy nghề) là: 1219 người; viên chức thuộc khối sự nghiệp   tế là 660 người; viên 

chức thuộc khối sự nghiệp văn hóa, du lịch và thể thao là 31 người; viên chức 

thuộc khối sự nghiệp khác là 273 người. 

Về cơ cấu độ tuổi:  

Trong số 2261 viên chức, có 705 người dưới 30 tuổi (chiếm 31% so với tổng 

số), 925 người từ 31 đến 40 tuổi (chiếm 40% so với tổng số), 451 người từ 41 đến 

50 tuổi (chiếm 19% so với tổng số), 188 người trên 50 tuổi (chiếm 8,3% so với 

tổng số), chia theo các lĩnh vực như sau: 

Vê cơ cấu giới tính:  

Trong số 2261 viên chức, có 1137 người là nam (chiếm 50,3% so với tổng 

số), 1124 người là nữ (chiếm 49,7% so với tổng số). 

3.1.2.3.Về trình độ đào tạo 

Chất lượng công chức, viên chức quyết định hiệu quả công tác, vì vậy, trong 

thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội luôn chú trọng công tác đào 

tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, coi đây là một trong những giải pháp quan 

trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ. 

Giai đoạn từ 2011 đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã 

được triển khai đồng bộ và cơ bản. Về nội dung chú trọng đào tạo, bồi dưỡng toàn 

diện cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, 

tin học, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế và các kiến thức cần thiết khác, nhằm 

chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh và nâng cao trình độ năng lực thực thi nhiệm vụ 

cho từng loại đối tượng công chức, viên chức. Về phương thức đào tạo thực hiện 

đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm đào tạo tập trung, tại chức, 

tập huấn; bồi dưỡng theo chuyên đề; đào tạo trong nước, ngoài nước; chú trọng bồi 
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dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, rèn luyện kỹ năng tác nghiệp, khả năng xử lý 

tình huống; gắn đào tạo lý thuyết với rèn luyện thực tiễn; tổ chức đi khảo sát, học 

tập kinh nghiệm,.. Trong quá trình thực hiện, có sự phân loại đối tượng theo ngạch 

công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh lãnh đạo, lĩnh vực công 

tác để xác định nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng thích hợp.  

Tính đến thời điểm hiện nay, kết quả đạt được như sau: 

Trong số 2261 viên chức, có 82 viên chức trình độ tiến sỹ trở lên (chiếm 3,6% 

so với tổng số); có 888 viên chức trình độ thạc sỹ (chiếm 39,3% so với tổng số); có 

743 viên chức trình độ đại học (chiếm 32,9% so với tổng số); có 38 viên chức trình 

độ cao đẳng trở lên (chiếm 1,7% so với tổng số); có 510 viên chức trình độ trung 

cấp chuyên nghiệp, sơ cấp (chiểm 22,5% so với tổng số). 

Về cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp viên chức: Trong tổng số 2261 viên 

chức, có 6 viên chức ở chức danh nghề nghiệp hạng I (chiếm 0,021% so với tổng 

số), 177 viên chức ở chức danh nghề nghệ hạng II (chiếm 0,62% so với tổng số), 

1831 viên chức ở chức danh nghề nghiệp hạng III (chiếm 64,8 % so với tổng số), 

810 viên chức ở chức danh nghề nghiệp hạng IV trở xuống (chiếm 28,6% so với 

tổng số). 

2.2. Tồn tại, khó khăn 

Công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2016 khó 

khăn, vướng mắc tập trung vào các nội dung sau: 

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức rất hạn hẹp so với nhu 

cầu đào tạo thực tế. Nguồn kinh phí chủ yếu dành cho công chức, đối với viên 

chức, đơn vị phải tự cân đối trong nguồn thu của đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nguồn thu hạn chế, kinh phí từ 

nguồn thu sự nghiệp không đủ để tự đào tạo, bồi dưỡng viên chức nên vẫn phải 

dùng một phần kinh phí được cấp để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng viên chức. 

- Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội từ năm 2011 đến nay không được Bộ Nội vụ phê duyệt bổ 

sung, vì vậy, công tác tuyển dụng viên chức và quy hoạch phát triển nguồn nhân 

lực trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộvẫn căn cứ vào số lượng người làm việc 

được giao chủ yếu từ năm 2003. 

 - Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách 

tinh giản biên chế, yêu cầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chỉ được sử dụng 

50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc 

thôi việc theo quy định của pháp luật; số còn lại được được cắt giảm và đưa vào 

biên chế dự phòng để sử dụng cho việc thành lập tổ chức mới hoặc triển khai các 

nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền giao. Trong khi đó, việc giao biên chế và số 

lượng người làm việc chưa thật sự tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

- Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp giao cho các Bộ phê 

duyệt, tuy nhiên chưa thể thực hiện vì phải sửa đổi Nghị định số 41/2012/NĐ-CP 

ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp 

công lập để làm cơ sở phân cấp quản lý. 
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III. Đánh giá tổng quan về tổ chức thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội 

3.1. Kết quả đạt đƣợc 

Thực hiện các quyết định số 1216/QĐ –TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam 

giai đoạn 2011 – 2020 và quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề đến 

năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện đào tạo nghề đáp 

ứng nhu cầu xã hội với một số kết quả chủ yếu:  

3.1.1. Chỉ đạo lồng ghép các mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển 

nhân lực vào chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm, Bộ đã tập trung chỉ 

đạo: 

- Đẩy mạnh công tác dạy nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, hiện đại 

hoá, chuẩn hoá, xã hội hoá và hội nhập khu vực, quốc tế, đặc biệt là dạy nghề cho 

lao động nông thôn, thanh niên dân tộc 

- Mở rộng giao dịch và thông tin thị trường lao động; phát triển đồng bộ thị 

trường lao động; nâng cao chất lượng dự báo và thông tin thị trường lao động; 

quản lý, tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc giám sát và điều tiết quan hệ 

cung - cầu lao động trên thị trường lao động; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về 

thị trường lao động; 

- Quy hoạch, đầu tư nâng cao năng lực hoạt động hệ thống trung tâm giới 

thiệu việc làm, phát triển các cơ sở giao dịch, phát triển các hình thức thông tin thị 

trường lao động, trước hết là hình thức giao dịch về việc làm chính thống trên thị 

trường lao động; đưa vào hoạt động 4 trung tâm giới thiệu việc làm quy mô lớn, 

hiện đại cho 4 khu vực kinh tế trọng điểm. 

3.1.2.  hát triển thị trư ng, thông tin, dự báo thị trư ng lao động: 

- Thường xuyên tổ chức trên các phiên giao dịch việc làm ở các tỉnh, thành 

phố, bình quân một phiên giao dịch thu hút từ 33 - 50 doanh nghiệp và từ 600 - 700 

lao động tham gia; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình lao động - việc làm, 

biến động trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. 

3.1.3. Về phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề (được báo cáo ở phần 
4.1;4.2;4.3) 

3.1.4. Xã hội hoá dạy nghề đạt được kết quả bước đầu.  

 Nhà nước đã có chính sách đẩy mạnh xã hóa dạy nghề, đã huy động được 

khoảng 40% từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước cho dạy nghề, thu hút khoảng 

30% học sinh vào học nghề trong các cơ sở dạy nghề ngoài công lập.  

3.1.5. Sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động dạy nghề 

Trong thời gian qua bước đầu có sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp 

trong dạy nghề. Một số CSDN, đặc biệt là các CSDN thuộc các Tổng công ty
10

 đã 

                                           
10
Tổng công ty Viglacera, Tổng công ty thép, Công ty TO OTA, Công ty HU NDAI, Tổng công ty lắp máy,… ), 

các Tập đoàn kinh tế (Tập đoàn Dệt may VN, Tập đoàn điện lực VN, Tập đoàn Than khoáng sản VN,….. 
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thực hiện đào tạo nghề cho doanh nghiệp thông qua việc ký kết hợp đồng dạy nghề 

với doanh nghiệp và thống nhất từ khâu tuyển sinh, nội dung, mục tiêu, chương 

trình đào tạo đến bố trí mô hình dạy nghề… 

Các hoạt động gắn kết giữa thị trường lao động và sự tham gia của doanh 

nghiệp trong hoạt động đào tạo nghề, bao gồmđiều tra khảo sát nhu cầu đào tạo, 

xây dựng chương trình, xây dựng và đánh giá tiêu chuẩn nghề, đánh giá trong quá 

trình học và thi tốt nghiệp, tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập và tuyển dụng sau 

tốt nghiệp,…). 

Bên cạnh hợp tác trong nước, trong 5 năm qua đã có một số các hoạt động 

hợp tác với các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và hiệp hội doanh nghiệp nước 

ngoài (Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc) tại Việt Nam nhằm mục đích tăng cường gắn 

kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của doanh nghiệp trong 

đào tạo nghề
11

. 

Tuy nhiên, việc gắn kết giữa dạy nghề với doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn 

chế, cụ thể như: 

- Khung pháp lý về trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp trong hoạt 

động đào tạo nghề chưa được áp dụng trong thực tiễn và chưa hoàn toàn có sức 

mạnh cần thiết (mặc dù Luật Dạy nghề đã có những quy định về quyền lợi và trách 

nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nghề song phải đến Luật Giáo dục nghề 

nghiệp năm 2014 mới quy định một số điểm làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của 

doanh nghiệp trong hoạt động GDNN) 

- Các doanh nghiệp chưa thực sự hoàn toàn chủ động tham gia hợp tác, phần 

nhiều do Tổng cục Dạy nghề thực hiện; các cơ sở dạy nghề chưa chủ động thiết lập 

hợp tác với các doanh nghiệp. Nguyên nhân do các chính sách chưa đủ, chưa đủ 

mạnh để tạo sự hấp dẫn với doanh nghiệp; chưa tạo thuận lợi cho cơ sở dạy nghề; 

- Chất lượng của các khóa thực tập nghề tại doanh nghiệp chưa phát huy hết 

vai trò trong đào tạo và chưa thực sự chất lượng. 

3.2. Hạn chế  

- Chất lượng đào tạo nghề, mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp 

ứng được nhu cầu của thị trường lao động về tay nghề. Theo báo cáo đánh giá của 

cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tháng 10 năm 2014 thì nguồn nhân lực 

lành nghề ở Việt Nam “Còn sự khập khiễng giữa cung và cầu kỹ năng” ở trình độ 

kỹ thuật viên (lao động lành nghề). Cũng theo JICA khoảng 80% doanh nghiệp 

khó có thể tuyển dụng được kỹ thuật viên lành nghề, 89% cho rằng họ sẽ vẫn phải 

đối mặt với tình trạng này trong tương lai.  

- Cơ cấu đào tạo theo cấp trình độ và nghề đào tạo chưa hợp lý, chưa gắn bó 

hữu cơ với nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng địa phương; chưa đáp ứng được 

                                           
11
Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức từ năm 2012 thực hiện 2 dự án PPP (hợp tác công - tư) tập trung vào 

hợp tác giữa tổ chức đào tạo nghề và các công ty tư nhân. Các công ty tham gia hợp tác gồm:Công ty Bosch Việt 

Nam; Công ty Messer Gas Việt Nam; Công ty BBraun Việt Nam. Với trọng tâm là phương pháp đào tạo nghề song 

hành của CHLB Đức thể hiện bằng liên kết giữa công ty và cơ sở đào tạo, với khoảng 80% nội dung chương trình 

học (chủ yếu là phần thực hành thực tế) được thực hiện ở công ty. 
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nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho sản xuất và thị trường lao động. Dạy 

nghề cho lao động nông thôn để chuyển dịch sang khu vực công nghiệp và dịch vụ 

còn chậm.  

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề còn bất cập; giáo viên dạy nghề 

còn thiếu về số lượng, đặc biệt là giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn; yếu 

về chất lượng và kỹ năng nghề. 

- Các cơ sở đào tạo chưa thực sự nỗ lực cải tiến chương trình đào tạo dựa trên 

nhu cầu của ngành công nghiệp.  

- Mối quan hệ trường và doanh nghiệp còn lỏng lẻo (cả về trách nhiệm và 

quyền lợi), nên trên thực tế các trường vẫn chủ yếu đào tạo theo khả năng “cung” 

của mình chứ chưa thực sự đào tạo theo “cầu” của doanh nghiệp.  

3.3. Nguyên nhân 

- Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, các ngành chưa quan tâm đúng mức 

cho phát triển dạy nghề cả ở nhận thức và chỉ đạo thực tiễn.  

- Chậm xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề ở các địa 

phương. 

- Chưa thiết lập được mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở 

dạy nghề. Sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động dạy nghề còn thụ động, 

chưa có văn bản xác định doanh nghiệp là một trong những chủ thể của hoạt động 

dạy nghề.  

- Thiếu hụt các thông tin về nhu cầu kỹ năng của doanh nghiệp, thị trường lao 

động. 

- Nhận thức của xã hội và của thanh niên về dạy nghề chưa đầy đủ, còn nặng 

về bằng cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn và hướng nghiệp còn yếu.  

- Đối xử của xã hội đối với lao động lành nghề chưa tương xứng với vai trò và 

trách nhiệm của họ như đã được xác định.  

- Đầu tư của Nhà nước cho dạy nghề còn thấp và chưa tập trung, đồng bộ theo 

nghề; các nguồn lực khác đầu tư cho dạy nghề còn hạn chế.  

IV. Đánh giá thực trạng phát triển và phân bổ mạng lƣới trƣờng dạy 

nghề của cả nƣớc đến năm 2015 theo vùng, đánh giá hiện trạng đội ngũ giáo 

viên, giảng viên toàn ngành đến năm 2015. 

4.1. Công tác tuyển sinh 

Từ năm 2011 - 2015công tác tuyển sinh luôn được sự quan tâm của Tổng cục 

và các Bộ, ngành, địa phương, CSDN. Hàng năm, Tổng cục Dạy nghề đều tổ chức 

các Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyển sinh năm trước và phương 

hướng, nhiệm vụ tuyển sinh năm sau, làm cơ sở cho các CSDN tổ chức tốt công 

tác tuyển sinh; phối hợp với các chương trình, dự án về truyền thông, thực hiện 

tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua 

các tài liệu, ấn phẩm tuyển sinh.  
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Kết quả tuyển sinh học nghề trong 5 năm (2011 - 2015) được: 9.171.371 

người, đạt 95,5% so với mục tiêu Chiến lược đề ra, trong đó: Cao đẳng nghề 

(CĐN), trung cấp nghề (TCN) là 1.121.415 người (đạt 53.4%); sơ cấp nghề (SCN) 

và dạy nghề dưới 3 tháng là 8.049.956 người (đạt 107,3%) (Phụ lục 2 – Kết quả 

tuyển sinh TCN, CĐN).  

Trong số tuyển sinh, đào tạo SCN và dạy nghề dưới 3 tháng là 8.049.956 

người nêu trên, đạt 107,3% kế hoạch, trong đó, trên 2,4 triệu lao động nông thôn 

được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 (đạt 94,2% so với kế hoạch theo 

Đề án 1956) (Phụ lục 3. Kết quả tuyển sinh SCN và dạy nghề dưới 3 tháng). 

Đã đặt hàng dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp cho 10.534 người thuộc 

diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác 

có khó khăn về kinh tế, đạt 2,1% kế hoạch của 11 năm (10.534/512.000 người) 
(Phụ lục 4 – Tổ chức đào tạo nghề cho LĐTN). 

Mặc dù kết quả tuyển sinh trong giai đoạn 2011 - 2015 chưa đạt mục tiêu quy 

hoạch đề ra, song kết quả tuyển sinh của giai đoạn này tăng 18% so với giai đoạn 

2006 - 2010 (tăng 7.773.887 người). 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, bên cạnh những nghề, những trường tuyển sinh 

đạt kết quả cao, còn có nhiều nghề, nhiều trường khó khăn trong công tác tuyển 

sinh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng nguyên nhân lớn nhất 

là do quy mô tuyển sinh đại học quá lớn, không tính đến sự mất cân đối về cơ cấu 

nhân lực của Việt Nam hiện nay, không thực hiện phân luồng học sinh vào học 

nghề (theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

mỗi năm có khoảng từ 90 - 95% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT; khoảng một 
triệu học sinh tốt nghiệp THPT nhưng có tới 90% thi vào các trường ĐH, CĐ và 
chỉ khoảng 10% học nghề. Thực tế, số đỗ chính thức vào các trường ĐHkhoảng 

60% nhưng số còn lại sẽ tiếp tục vào các trường đại học tư thục, hoặc các trường 
CĐ). 

4.2. Phát triển mạng lƣới 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy hoạch, mạng lưới CSDN đã được phát 

triển rộng khắp ở 63 tỉnh, thành phố, trên 600 huyện, quận, thị xã, các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, làng nghề; phân bố tương đối hợp lý ở các ngành kinh tế, địa 

phương, vùng, miền.  

Tính đến hết năm 2015 cả nước có1.467 CSDN, gồm: 190 trường CĐN, đạt 

100% so với chiến lược (có 48 trường ngoài công lập); 280 trường (TCN) đạt 93% 

so với chiến lược (102 trường ngoài công lập) và 997 TTDN đạt 107% so với 

chiến lược(344 TTDN ngoài công lập) và hơn 1000 cơ sở khác (các cơ sở giáo dục 

- đào tạo, doanh nghiệp,…) tham gia dạy nghề, tăng 3,5% so với năm 2010(Phụ 

lục 5 – Mạng lưới cơ sở dạy nghề)
12

. 

                                           
12

 Tính theo Vùng kinh tế: Vùng Trung du miền núi phía Bắc có 256 CSDN (22 trường CĐN, 31 trường TCN, 203 

TTDN); Vùng Đồng bằng Sông Hồng có 409 CSDN (74 trường CĐN, 96 trường TCN, 239 TTDN); Vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung có 339 CSDN (39 trường CĐN, 65 trường TCN, 235 TTDN); Vùng Tây 

Nguyên có 86 CSDN (6 trường CĐN, 10 trường TCN, 70 TTDN); Vùng Đông Nam Bộ có 203 CSDN (32 trường 
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Bước đầu hình thành được 16 CSDN (02 trường CĐN, 14 trường TCN) 

chuyên biệt dạy nghề cho người dân tộc thiểu số và một số khoa dạy nghề cho 

người dân tộc thiểu số ở một số trường CĐN
13

. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 đã có 45 

trường được chọn để tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao, đủ năng lực đào 

tạo các nghề được các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế công nhận. Đồng 

thời đã phê duyệt quy hoạch nghề trọng điểm theo các cấp độ quốc tế, ASEAN, 

trọng điểm cấp độ quốc gia (26 nghề cấp độ quốc tế, 34 nghề cấp độ khu vực 

ASEAN và 100 nghề cấp độ quốc gia). 

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04/9/2014 của Chính phủ về chủ 

trương sáp nhập các trung tâm công lập cấp huyện thành một đơn vị, đến nay, đã 

có 169 huyện thuộc 30 tỉnh, thành phố đã sáp nhập 3 trung tâm nêu trên; có 160 

huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố đã sáp nhập TTDN với trung tâm giáo dục thường 

xuyên hoặc TTDN với trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp (sáp nhập 2 

trung tâm) đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện. 

Ngày 19/10/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 96/2015/TTLT-

BLĐTBXH-BGDĐT-BNV hướng dẫn cụ thể việc sáp nhập các trung tâm này. 

Trong khi chờ triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

(GDNN) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 3484/LĐTBXH-

TCDN ngày 31/8/2015 đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính 

trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo 

rà soát, kiểm tra, đánh giá các CSDN thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa 

phương làm cơ sở rà soát sắp xếp lại quy hoạch mạng lưới.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trên, còn một số chỉ tiêu trong công tác quy 

hoạch mạng lưới CSDN chưa đạt chỉ tiêu của Chiến lược đề ra, cụ thể: 

- Tỷ lệ trường CĐN ngoài công lập chỉ đạt 80%; chưa đạt chỉ tiêu mỗi 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 trường CĐN
14

 

- Chậm ban hành “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường CĐN, trường TCN, 

TTDN đến năm 2020”.  

- Phân bố quy hoạch mạng lưới theo vùng miền chưa phù hợp. 

- Chưa xây dựng được 26 trường chất lượng cao. 

- Các trường ngoài công lập tập trung vào các ngành nghề phổ biến, chi phí đầu 

tư thấp dẫn đến mất cân đối về ngành nghề đào tạo. 

                                                                                                                                        
CĐN, 44 trường TCN, 127 TTDN);Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có 174 CSDN (17 trường CĐN, 34 trường 

TCN, 123 TTDN) 
13
16 cơ sở dạy nghề chuyên biệt dạy nghề cho người dân tộc thiểu số tại các địa phương sau: 02 tỉnh (Thái Bình, 

Thanh Hóa) có trường trung cấp nghề với nhiệm vụ chủ yếu là dạy nghề cho người khuyết tật; 01 tỉnh (Đắc Lắc) có 

trường CĐN thanh niên dân tộc; 01 tỉnh (Hải phòng) có trường CĐN lao động xã hội; 12 tỉnh (Bắc Giang, Phú Thọ, 

Thái Nguyên,  ên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Phú  ên, Khánh Hòa, An Giang, Trà Vinh, Kiên Giang) 

có trường TCN dạy nghề cho dân tộc thiểu số. 
14

 05 tỉnh chưa có trường CĐN: Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Trị, Đăk Nông, Kon Tum; 
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Nguyên nhân của những hạn chế trên là: 

- Các chính sách cho việc ưu tiên thành lập trường CĐN ngoài công lập chưa 

đủ mạnh.  

- Nguồn lực đầu tư cho việc thành lập các trường CĐN từ ngân sách nhà nước 

còn hạn chế; việc huy động xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực còn nhiều bất cập, 

chưa thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư thành lập trường 

CĐN. Trong đó nguồn lực đầu tư cho trường chất lượng cao mới đạt 62% so với 

chiến lược. 

- Thực hiện Chiến lược, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp 

với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường 

CĐN, trường TCN, TTDN đến năm 2020”. Tuy nhiên, trong những năm đó Quốc 

hội chuẩn bị cho việc sửa Luật Dạy nghề, và sau đó chuẩn bị trình Quốc hội thông 

qua Luật Giáo dục nghề nghiệp nên chậm ban hành Quy hoạch.  

4.3. Về đội ngũ giáo viên, giảng viên 

Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên dạy nghề đã tăng khá nhanh về số 

lượng và chất lượng cũng dần được nâng cao để đáp ứng yêu cầu dạy nghề 3 cấp 

trình độ đào tạo. Kết quả đạt được như sau: 

Tính đến tháng 12 năm 2014, tổng số giáo viên của các CSDN là 40.615 

người, trong đó giáo viên dạy trong các trường CĐN, TCN là 25.840 người và ở 

các TTDN là 14.775 người (Phụ lục 7 – Số lượng, chất lượng giáo viên dạy nghề). 
So sánh với năm 2010 số lượng giáo viên dạy nghề đã tăng 7.475 người (tăng 

khoảng 3%); 

100% giáo viên dạy nghề đạt chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo
15
. Tỷ lệ 

giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế đạt chuẩn 

về trình độ đào tạo đã đạt mục tiêu Chiến lược đề ra; có 92.62% giáo viên dạy trình 

độ CĐN, 85.95% giáo viên dạy trình độ TCN và 81% giáo viên tại các trung tâm 

dạy nghề (TTDN) đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Tỷ lệ giáo viên đạt 

chuẩn về nghiệp vụ sư phạm tăng khoảng 20% so với năm 2010. 

Có khoảng 60% giáo viên dạy trình độ CĐN, TCN và SCN đạt chuẩn về kỹ 

năng nghề. Trong đó, có khoảng 41% giáo viên giảng dạy được tích hợp. Tỷ lệ 

giáo viên đạt chuẩn về kỹ năng nghề tăng khoảng 20% so với năm 2010. 

Số giáo viên có trình độ ngoại ngữ B trở lên chiếm khoảng 19,067%. Trong 

đó, trình độ B1 Châu Âu hoặc tương đương trở lên chiếm khoảng 3,7%; 100% giáo 

viên có trình độ tin học từ A trở lên. 

Nhằm thực hiện giải pháp đột phá của Chiến lược, công tác phát triển giáo 

viên tập trung vào việc đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài để nâng cao 

trình độ và xây dựng hoàn thiện chính sách đối với giáo viên. 

                                           
15

 Trong đó: giáo viên dạy trình độ CĐN có trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 20.25%; giáo viên dạy trình độ TCN có 

trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 9.61%; giáo viên dạy SCN có trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 1,7%. So với năm 2010, 

tỷ lệ giáo viên dạy trình độ CĐN có trình độ thạc sỹ trở lên đã tăng lên đáng kể (năm 2010 là 15%) 
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Tính đến hết năm 2015 cả nước ước thực hiện đào tạo được 7.352 lượt giáo 

viên. Trong đó, Tổng cục Dạy nghề đã phối hợp với các tổ chức quốc tế (EBG, 

APPE, City&Guilds, Hội đồng Anh,…) và các CSDN trong nước tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng kỹ năng nghề cho 860 giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc gia; đào 

tạo, bồi dưỡng
16

 nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, nghiệp vụ sư phạm quốc tế cho 

2.136 giáo viên; 

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở nước ngoài trong giai đoạn 2011 – 2015 được 

601 người đạt 57% kế hoạch. Trong đó: Trung ương thực hiện 392 (trong đó: 198 

giáo viên tại Malaysia; 194 giáo viên tại Úc), các địa phương thực hiện là 209 

người (trong đó: 142 giáo viên tại Malaysia; 56 giáo viên tại Hàn Quốc và 11 giáo 

viên tại Đức).
17

 

Nhiều chính sách cho giáo viên dạy nghề đã được ban hành, nhất là những 

chính sách cho nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục nghề nghiệp (phụ cấp đặc 

thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 9/10/2015 của 

Chính phủ). 

Ngoài ra, để phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cả nước đã thành 

lập được 37 khoa sư phạm dạy nghề tại các trường CĐN; chuẩn bị cho việc hình 

thành Học viện Giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở sáp nhập, nâng cấp Viện Nghiên 

cứu Khoa học dạy nghề và một cơ sở đào tạo nghề.  

Bên cạnh những kết quả trên, còn một số chỉ tiêu về phát triển đội ngũ giáo 

viên chưa đạt theo yêu cầu, cụ thể: 

- Số lượng giáo viên dạy nghề phát triển thêm mới chỉ đạt 79,6%
18

. Nguyên 

nhân do tổng số các CSDN không tăng nhiều mà chỉ thay đổi về tỉ lệ các loại 

trường (cao đẳng, trung cấp, TTDN) trong hệ thống; 

- Số lượng giáo viên dạy nghề đạt chuẩn kỹ năng, sư phạm có tăng lên so với 

năm 2010 (tăng 20%) nhưng cũng chưa đạt chỉ tiêu Chiến lược đề ra. Về kỹ năng 

nghề đạt khoảng 60%; về sư phạm đạt khoảng 90% trong tổng số, trong khi đó, 

mục tiêu Chiến lược đặt ra đến năm 2014 là 100% số GV các nghề trọng điểm 

quốc gia đạt chuẩn trình độ đào tạo, kỹ năng và sư phạm; 100% số GV các nghề 

cấp độ khu vực và quốc tế phải đạt chuẩn trình độ đào tạo, kỹ năng và sư phạm của 

các nước tương ứng. 

V. Kiến nghị  

Để tiếp tục thực hiện Chiến lược, Quy hoạchphát triển nhân lực giai đoạn 

2016 - 2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội kiến nghị 

5.1. Đối với lĩnh vực GDNN kiến nghị: 

                                           
16

 Phối hợp với tổ chức EBG (Đức) tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 30 giáo viên nghề Cắt gọt kim loại; phối Hợp 

với Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho 440 giáo viên dạy các 

nghề được đầu tư trọng điểm cấp độ quốc tế và khu vực. 
17
Đối với các giáo viên dạy các nghề không được đầu tư trọng điểm: Số lượng rất hạn chế, ước tính khoảng 1000 

lượt người (chủ yếu về Kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp - SYIB)17. 
18

 Chiến lược đề ra là 51.000 GV vào 2015, nhưng mới đạt là 40.615 người; 
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5.1.1. Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

- Phê duyệt điều chỉnh lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược 

phát triển đạy nghề giai đoạn 2011 – 2020 cho phù hợp với giai đoạn mới theo quy 

định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

- Sớm phê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

giai đoạn 2017 - 2020. 

 5.1.2.Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 

- Bố trí kinh phí để thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các chính sách, hoạt 

động trong Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2017 - 2020 

5.1.3. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Tăng cường hoạt động hướng nghiệp, thực hiện phân luồng học sinh tốt 

nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở vào học GDNN. 

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện liên thông 

giữa các cấp trình độ đào tạo GDNN với các cấp trình độ đào tạo khác trong hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

5.1.4. Đối với Bộ Nội vụ 

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa 

phương kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế quản lý nhà nước về GDNN các cấp; tổ 

chức bộ máy biên chế của các trường CĐ, TC và trung tâm GDNN công lập; xây 

dựng chính sách, chế độ đối với cán bộ quản lý và nhà giáo GDNNthuộc biên chế 

nhà nước. 

5.1.5 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN của Bộ, 

ngành, địa phương trên cơ sở quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN được Chính phủ 

phê duyệt. 

- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm về 

GDNN.  

- Bố trí nguồn lực cùng với nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia để 

thực hiện quy hoạch và kế hoạch về GDNN. 

- Chỉ đạo triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án thuộc phạm vi 

quản lý. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn tổ 

chức quản lý GDNN (phòng quản lý GDNN hoặc chi cục quản lý GDNN) thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tăng biên chế quản lý GDNN ở cấp tỉnh và 

cấp huyện. 
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5.2. Đối với phát triển nhân lực của ngành Lao động, Thƣơng binh và xã 

hội. 

Để công tác quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội giai đoạn 2016 -2020 đạt kết quả như quy hoạch đã được phê duyệt, đề 

nghị Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền: 

- Giao bổ sung biên chế công chức hành chính năm 2017 đối với các đơn vị 

được Chính phủ giao thêm chức năng, nhiệm vụ. 

- Phê duyệt và ban hành Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp 

thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế làm cơ sở để các Bộ, địa phương thực 

hiện. 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó quy định 

rõ thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp làm cơ 

sở triển khai quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2016 - 2020. 

 

BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

  



25 
 

Phụ lục 

Phụ lục 1 - Danh mục chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện 

Chiến lược; 

Phụ lục 2 - Kết quả tuyển sinh TCN, CĐN 

Phụ lục 3 - Kết quả tuyển sinh SCN và dạy nghề dưới 3 tháng; 

Phụ lục 4 - Tổ chức đào tạo nghề cho LĐTN 

Phụ lục 5 - Số lượng, chất lượng giáo viên dạy nghề  

Phụ lục 6 - Mạng lưới cơ sở dạy nghề. 

 

 

 

 


