BÁO CÁO
SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
NHÂN LỰC VIỆT NAM VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH
GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN
2011-2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Kèm theo Công văn số 15003 /BGTVT-TCCB ngày 15 tháng 12 năm 2016
của Bộ Giao thông vận tải)
I. Về việc thực hiện Chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ
2011-2020 (Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tƣớng Chính
phủ)
1. Kết quả triển khai thực hiện một số chỉ tiêu/mục tiêu về phát triển
nhân lực giai đoạn 2011- 2015
1.1. Những mặt đƣợc
Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ
2011-2020, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phát triển
nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011 – 2020 (Quyết định số
1576 Q -BG
ng y 19 7 2011 của Bộ tr ng Bộ G
. Quy hoạch phát triển
nhân lực ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020 đã định hướng và làm cơ
sở để các cơ quan, đơn vị thuộc ngành GTVT triển khai chỉ đạo, điều hành, hoạch
định các cơ chế, chính sách phát triển.
Trong giai đoạn 2011-2015, c ng với sự phát triển mạnh m của ngành
Giao thông vận tải th đội ng nhân lực trong ngành c ng nhanh ch ng được củng
cố, phát triển cả về số lượng và ch t lượng, cụ thể qua các mặt sau:
- Đội ng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT về cơ
bản đã đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, sản xu t, kinh doanh tuy nhiên cần
được tiếp tục bồi dư ng để nâng cao tr nh độ, kỹ năng làm việc nh m đáp ứng
yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà
nước, , sản xu t, kinh doanh của Ngành trong giai đoạn mới.
- Nhân lực trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước của Bộ ngày
càng chuyên nghiệp, đáp ứng những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN
trong thế giới hội nhập và biến đổi nhanh;
- Đội ng nhân lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là nh m chuyên gia đầu
ngành c tr nh độ chuyên môn - kỹ thuật ngày càng phát triển, đặc biệt là trong

khối trường đại học thuộc Bộ. Đến 31/12/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có 04
Giáo sư, 54 Ph Giáo sư, 276 Tiến sỹ và Tiến sỹ khoa học.
- Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng được hệ thống các cơ sở đào tạo nhân
lực đa dạng, cơ c u ngành nghề đồng bộ, đa c p, năng động, liên thông giữa các
c p và các ngành đào tạo trong nước và quốc tế. Đến 31/12/2015, Bộ Giao thông
vận tải c 20 cơ sở đào tạo nhân lực đào tạo các c p tr nh độ từ sơ c p đến tiến sỹ,
phân bố rộng khắp trên cả nước, g p phần h nh thành xã hội học tập, đáp ứng nhu
cầu học tập suốt đời của người dân. Hệ thống cơ sở đào tạo, dạy nghề của Bộ
Giao thông vận tải về cơ bản đã được tổ chức để đáp ứng nhu cầu của Ngành và
xã hội, đảm bảo cơ c u theo v ng, miền, lĩnh vực, c p độ đào tạo; bám sát quy
hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, mạng lưới cơ sở dạy nghề được
Chính phủ phê duyệt.
1.2. Một số tồn tại, hạn chế
- ề công tác xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực:
Trong quá tr nh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về
Quy hoạch phát triển nhân lực, do thời gian xây dựng quy hoạch ngắn, triển khai
vào thời điểm cuối năm 2010, dẫn đến việc thu thập các số liệu trong giai đoạn
2000-2010 và triển khai các công việc khảo sát thực tế, hội thảo l y ý kiến chuyên
gia, xây dựng bản đồ quy hoạch còn nhiều hạn chế; nhiều căn cứ pháp lý để xây
dựng quy hoạch phát triển nhân lực như: Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội đ t
nước giai đoạn 2011-2020, Chiến lược Phát triển giáo dục đến năm 2020; Chiến
lược phát triển dạy nghề đến năm 2020,… mới chỉ là dự thảo, chưa được ban
hành chính thức.
- ề phát triển nhân lực:
+ Về năng lực quản lý: Hầu hết các cán bộ quản lý lớn tuổi của ngành được
đào tạo cơ bản về chuyên môn, c bề dày kinh nghiệm, nhưng còn hạn chế tiếp
thu phương pháp quản lý mới c ng như ứng dụng công nghệ mới. Đối với thế hệ
cán bộ trẻ của ngành, đa số được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, năng
động, sáng tạo, nắm bắt nhanh những phương thức quản lý mới nhưng chưa c
nhiều kinh nghiệm quản lý c ng như nắm bắt t nh h nh thực tế của ngành.
+ Đối với các cán bộ chuyên môn của ngành được làm việc với các v n đề
mang tính kỹ thuật và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước với họ còn mới
mẻ và gặp nhiều kh khăn. Cơ c u đội ng cán bộ, công chức còn chưa được ph
hợp, số cán bộ, công chức được đào tạo về kỹ thuật nhiều hơn số cán bộ công
chức được đào tạo về quản lý.
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+ Số cán bộ c tr nh độ cao chưa nhiều, cán bộ c kinh nghiệm công tác
ngày một giảm, nhiều lĩnh vực c nguy cơ thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ
chuyên môn c tr nh độ và kinh nghiệm công tác; số cán bộ chuyên gia, cán bộ
giỏi được đào tạo cơ bản đến tuổi nghỉ hưu, hoặc sắp nghỉ hưu cần lực lượng thay
thế; trong khi đ , đội ng cán bộ kế cận và thay thế chưa được chuẩn bị.
+ Trong thực tế, tr nh độ của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong ngành GTVT chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý phát triển kinh tế
ngành, số cán bộ, công chức sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp, trong
tham gia các hội nghị, hội thảo và đàm phán quốc tế còn r t hạn chế; trong khi sự
phát triển của ngành GTVT lại diễn ra trong điều kiện cạnh tranh quốc tế gay gắt.
Ngoài ra, chính sách trả lương và cơ chế hiện tại đã không thu hút được các
cán bộ c tr nh độ và năng lực, nhạy bén với cơ chế thị trường vào làm việc cho
các cơ quan quản lý và sự nghiệp của ngành, dẫn đến khoảng cách giữa yêu cầu
phát triển ngành và tr nh độ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong ngành ngày càng kh rút ngắn lại.
1.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Hệ thống thông tin cung – cầu nhân lực trên phạm vi toàn quốc n i chung
và ngành GTVT n i riêng chưa được xây dựng hoàn thiện nên việc đào tạo nhân
lực chưa đáp ứng đúng nhu cầu ngành và của xã hội về số lượng, cơ c u ngành
nghề và tr nh độ đào tạo, dẫn đến t nh trạng ngành thừa, ngành thiếu, một bộ phận
được đào tạo không được làm việc theo đúng ngành nghề.
- Công tác giáo dục, đào tạo và dạy nghề n i chung và đối với ngành Giao
thông vận tải n i riêng trong thời gian qua chưa được thống nh t, còn nhiều b t
cập.
- Chưa c hệ thống đánh giá phát triển nhân lực quốc gia và hệ thống dự
báo nhu cầu nhân lực c ng như hệ thống giám sát đối với phát triển nhân lực nên
kh c thể nắm được nhu cầu nhân lực để c thể định hướng đào tạo, tuyển dụng,
và đánh giá một cách hiệu quả.
1.4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế
Trong thời gian tới, để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ Giao
thông vận tải định hướng thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:
- Tiếp tục xác định phát triển đào tạo nhân lực ngành GTVT phải bảo đảm
gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, g p phần đẩy mạnh CNH-HĐH đ t nước và
hội nhập quốc tế; coi đầu tư cho đào tạo, phát triển nhân lực là đầu tư phát triển;
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- Rà soát, điều chỉnh các Chiến lược, Quy hoạch về phát triển nhân lực,
trong đ c các giải pháp phát triển, đào tạo nhân lực ngành GTVT ph hợp với
điều kiện, t nh h nh mới.
2. Kết quả thực hiện một số giải pháp về phát triển nhân lực giai đoạn
2011- 2015
2.1. Những mặt đƣợc
Ngay sau khi Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020
được phê duyệt, căn cứ những giải pháp phát triển nhân lực đã được phê duyệt
trong Chiến lược, Bộ Giao thông vận tải đã đồng bộ triển khai những giải pháp
ph hợp với điều kiện thực tế của ngành GTVT như sau:
a) ề những giải pháp đột phá:
- Thành lập Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, đồng thời
ban hành Chương tr nh hành động số 302-CTr/BCSĐ ngày 18/11/2013 thực hiện
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban ch p hành
Trung ương Đảng kh a XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp h a, hiện đại h a trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Thực hiện quán triệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ
2011-2020 đến từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trong đ xác định quan điểm con
người là nền tảng, là yếu tố quyết định nh t trong phát triển bền vững kinh tế, xã
hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đ t nước và sự hưng thịnh của mỗi đơn vị,
tổ chức c ng như của ngành GTVT.
- Tổ chức soạn thảo, hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát
triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011 – 2020 (Quyết định số
1576 Q -BG
ng y 19 7 2011 của Bộ tr ng Bộ G
- Trong thời giai đoạn 2011-2015, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng, ban
hành các Đề án, Kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực, trong đ c đội ng
công chức để thực hiện, cụ thể:
+ Kế hoạch đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015
(Quyết định số 2379 Q -BGTVT ngày 24/10/2011);
+ Kế hoạch thu hút, đào tạo, sử dụng nhân tài ngành Giao thông vận tải
đến năm 2015 (Quyết định số 71 Q -BG
ng y 10 01 2012 ;
+ Kế hoạch xây dựng đội ng trí thức ngành Giao thông vận tải đến năm
2015 (Quyết định số 68 Q -BG
ng y 10 01 2012 ;
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+ Kế hoạch đào tạo, bồi dư ng và phát triển đội ng cán bộ khoa học công nghệ ngành Giao thông vận tải đến năm 2015 (Quyết định số 1045 Q BG
ng y 10 05 2012 ;
+ Đề án Đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức ngành Giao thông vận tải
phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2015 (Quyết định số 1188 Q -BG
ng y
28/5/2012);
+ Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ cán bộ, công
chức, viên chức ngành Giao thông vận tải (Quyết định số 2612 Q -BGTVT
ngày 24/10/2012);
+ Chỉ thị số 06/CT-BGTVT ngày 15/5/2013 về việc tăng cường công tác
đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải.
+ Đề án Xã hội h a công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn
2013-2020 (Quyết định số 945 Q -BGTVT ngày 11/4/2013).
Thông qua việc triển khai thực hiện các Kế hoạch, Đề án đã bước đầu đem
lại hiệu quả tích cực g p phần phát triển về số lượng, nâng lên về ch t lượng
nguồn nhân lực, trong đ c đội ng công chức hành chính đáp ứng nhu cầu
phát triển của ngành.
- Nh m nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công
chức ngành Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về trách
nhiệm của công chức thuộc Bộ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; thành lập Ban
Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ; xây dựng và tổ
chức thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ
giai đoạn 2013 - 2015; phát động tuyên truyền, giáo dục tới toàn thể công chức,
viên chức trực thuộc Bộ phong trào “4 xin" và "4 luôn" trong thực thi nhiệm
vụ.
b

ề đổi mới căn bản quản lý nh n ớc về phát triển v sử dụng nhân lực:

- Về việc đẩy mạnh phân c p, thực hiện quyền tự chủ, nghĩa vụ tự chịu
trách nhiệm của các cơ sở đào tạo nhân lực và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh
nh m chuyển mạnh hệ thống đào tạo sang hoạt động theo cơ chế đào tạo đáp ứng
nhu cầu của xã hội, tăng nhanh quy mô và nâng cao ch t lượng đào tạo: Để tăng
cường thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế của các trường, Bộ
Giao thông vận tải đã thực hiện phân c p cụ thể như sau:
+ Ủy quyền cho 04 Hiệu trưởng các trường đại học, Học viện trực thuộc Bộ
quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đi học tập, đào tạo, tham
quan, khảo sát ở nước ngoài;
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+ Phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị. Trên cơ sở cơ c u tổ
chức bộ máy đã được phê duyệt, các trường đã chủ động tổ chức thành lập, tổ
chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đ nh chỉ hoạt động các khoa, phòng (ban),
các tổ chức đơn vị trực thuộc;
+ Ban hành quy định về quản lý tổ chức, biên chế trong Bộ Giao thông vận
tải (Quyết định số 1242 Q -BGTVT ngày 07/6/2011);
+ Ban hành quy định phân c p quản lý các chức danh lãnh đạo thuộc Bộ
Giao thông vận tải (Quyết định số 307 Q -BCS ng y 22 11 2013 của Ban cán
sự đảng Bộ ;
+ Ban hành quy chế tuyển dụng công chức, viên chức (Quyết định số
3809 Q -BGTVT ngày 25/11/2013);
+ Ban hành quy định về phân c p quản lý tiền lương trong Bộ Giao thông
vận tải (Quyết định số 1116 Q -BGTVT ngày 30/5/2011);
+ Giao số lượng biên chế (số lượng người làm việc) cho các đơn vị sự
nghiệp công lập. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng kế hoạch viên chức hàng năm
của các đơn vị.
Thực hiện Luật Viên chức, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các trường
xây dựng Đề án vị trí việc làm tr nh Bộ thẩm định để báo cáo Bộ Nội vụ phê
duyệt, trên cơ sở vị trí việc làm và số người làm việc đã được phê duyệt, các
trường chủ động tổ chức thực hiện theo quy định.
- Nh m đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội và gắn kết các cơ sở đào tạo
với doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các trường tổ chức các hội nghị
đào tạo chuyên ngành với sự tham gia của các doanh nghiệp trong ngành GTVT.
Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ GTVT đã tổ chức 02 Hội nghị đào tạo theo nhu
cầu xã hội tại phía Bắc (tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) và phía Nam
(Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh). Thông qua hội nghị, các cơ sở đào tạo
nắm bắt rõ hơn nhu cầu của các doanh nghiệp trong ngành nh m điểu chỉnh nội
dung, quy mô, phương pháp đào tạo cho ph hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn
sản xu t và c ng qua các hội nghị này, các doanh nghiệp trong ngành GTVT c
sự gắn kết chặt ch hơn với các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở đào tạo
về cơ sở vật ch t, thiết bị phục vụ đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên các trường
thực tập, c p học bổng cho sinh viên giỏi và tiếp nhận sinh viên sau tốt nghiệp.
Nhiều hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết giữa các cơ sở đào tạo và các doanh
nghiệp trong Ngành. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải đều c văn bản hướng dẫn
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các Trường xây dựng kế hoạch đào tạo, trong đ định hướng cho các trường thực
hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội và các doanh nghiệp.
- Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp h a, hiện đại h a trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban ch p hành Trung ương
Đảng kh a XI, Bộ Giao thông vận tải đã c Văn bản số 14003/BGTVT – TCCB
ngày 23/02/2014 chỉ đạo các Trường, Học viện, Viện và các Doanh nghiệp thuộc
Bộ hợp xây dựng, ký Quy chế phối hợp công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực
giữa các Trường, Học viện, Viện với các doanh nghiệp. Bộ Giao thông vận tải
c ng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trên cơ sở kiện
toàn Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội của Bộ Giao thông vận
tải trước đây và bổ sung thêm các đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên – Bí thư
đảng ủy của các doanh nghiêp thuộc Bộ Giao thông vận tải.
- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải
từng bước đa dạng h a các loại h nh đào tạo. Hiện nay, các trường thuộc Bộ Giao
thông vận tải đã mở và tổ chức đào tạo trên 100 ngành nghề đào tạo theo các hệ,
các c p (trong đ hệ đào tạo sau đại học: 8 ngành; đại học: 44 ngành; cao đẳng:
46 ngành; trung c p: 64 ngành; hệ dạy nghề: trên 70 nghề). Các trường đã tổ chức
xây dựng các chương trình đào tạo trên cơ sở đảm bảo những nội dung quy định
chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bên
cạnh đ , các trường đã đẩy mạnh phát triển chương tr nh đào tạo, chủ động lựa
chọn giáo tr nh giảng dạy, tập trung xây dựng và công bố chuẩn đầu ra; nhiều
trường đã tiếp cận với chương tr nh đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên
thế giới và từng bước thực hiện công nhận tín chỉ, văn b ng, tạo điều kiện thuận
lợi trong trao đổi sinh viên, hội nhập khu vực và quốc tế. Để nâng cao ch t lượng
đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của các thành phần kinh tế khác
nhau, các trường tiếp tục tổ chức đào tạo theo cách tiếp cận năng lực từ việc
phát triển chương tr nh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả người học theo chuẩn
năng lực thực hiện, đồng thời, song song với hệ đào tạo chính quy, các trường
thực hiện đào tạo hệ mở rộng, liên kết đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội. Các
loại h nh đào tạo ngoài ngân sách đặc biệt là các chương tr nh đào tạo, bồi
dư ng ngắn hạn đã được các trương quan tâm phát triển
c

ề xây dựng v thực hiện các ch ơng trình, dự án trọng điểm:

- Trong giai đoạn 2013-2016, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện rà soát
việc thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục
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nghề nghiệp, thực hiện điều chỉnh để ph hợp với quy hoạch phát triển nhân lực
quốc gia, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong nước và tham
gia thị trường lao động quốc tế, cụ thể:
+ Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tr nh và được Thủ tướng Chính phủ
đồng ý bổ sung Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào danh sách các trường
xây dựng thành trường đại học trọng điểm của mạng lưới các cơ sở giáo dục đại
học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ( ăn bản số 1317 g-KGVX ngày
22/8/2013).
+ Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tr nh và được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đưa 03 trường nghề (Trường Cao đẳng nghề GTVT
Trung ương I, Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II và Trường Cao đẳng
nghề GTVT Trung ương III) vào danh sách phát triển các trường nghề ch t lượng
cao (Quyết định số 761 Q -TTg ngày 23/5/2014).
+ Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng, tr nh và được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao
thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 208 Q TTg ngày 03/02/2016), theo đ giai đoạn đến năm 2020 Bộ Giao thông vận tải
thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo ph hợp với
danh mục dịch vụ sự nghiệp công ngành Giao thông vận tải, đảm bảo tinh gọn,
đồng bộ, thống nh t; thực hiện tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức
năng cung c p dịch vụ công; thí điểm chuyển một số đơn vị sang mô h nh doanh
nghiệp hoặc thực hiện cổ phần h a những đơn vị đủ điều kiện theo quy định; các
đơn vị tăng dần mức độ tự chủ hàng năm ph hợp với lộ tr nh tính giá dịch vụ sự
nghiệp công.
- Đổi mới công tác tuyển dụng: Công tác tuyển dụng công chức về cơ bản
đã bước đầu xu t phát từ nhu cầu công việc, v việc t m người thay v người để
sắp xếp, bố trí việc. Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng, ban ban hành Quy chế
tuyển dụng công chức và đã thực hiện tuyển dụng công chức b ng h nh thức thi
tuyển cạnh tranh. Từ năm 2011 đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức 03 kỳ
thi tuyển công chức với h nh thức cạnh tranh theo vị trí việc làm.
- Đổi mới đánh giá cán bộ, công chức: Hàng năm, công tác đánh giá cán bộ,
công chức của Bộ Giao thông vận tải theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn
của Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương, chuyển từ cách thức tự kiểm điểm và
bình bầu sang đánh giá trên các nội dung: ch p hành đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phẩm ch t chính trị, đạo đức, lối sống,
tác phong và lề lối làm việc; năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện
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nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm trong công tác; chú trọng đến kết quả thực hiện
được giao; phương pháp đánh giá kết hợp giữa h nh thức tự đánh giá của công
chức, các g p ý của tập thể đơn vị công tác, ý kiến của thủ trưởng đơn vị để xếp
loại công chức hàng năm theo 04 mức hoàn thành xu t sắc nhiệm vụ, hoàn thành
tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và không hoàn
thành nhiệm vụ. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thực hiện đổi mới công tác
đánh giá, phân loại công chức, viên chức thông qua việc thành lập các hội đồng
giúp người đứng đầu đơn vị đánh giá, phân loại. Qua kết quả đánh giá cho th y
việc đổi mới quy tr nh đánh giá đã từng bước mang lại sự khách quan khi đánh
giá cán bộ công chức hàng năm.
- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dư ng cán bộ công chức: Hàng năm, Bộ Giao
thông vận tải bố trí kinh phí phục vụ cho đào tạo, bồi dư ng nâng cao tr nh độ
cho đội ng công chức. Hoạt động đào tạo phát triển đã có những tiến bộ, đa
dạng hóa các loại hình và nội dung đào tạo cho các đối tượng khác nhau. Đồng
thời, để mở rộng quan hệ hợp tác, tranh thủ được sự hỗ trợ đào tạo từ bên ngoài
thông qua các dự án đào tạo, đặc biệt là của các nước phát triển, Bộ Giao thông
vận tải cử cán bộ, công chức đi đào tạo tại nước ngoài theo thông báo của các Bộ,
ngành, Đề án đào tạo đội ng công chức, các học bổng của các đối tác nước
ngoài...
- Trong giai đoạn 2012-2015, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội triển hiện Dự án “ ăng c ờng kỹ năng nghề”, Dự
án “ ổi mới v phát triển dạy nghề” thuộc Chương tr nh mục tiêu quốc gia Việc
làm và Dạy nghề, trong đ tăng cường năng lực cho 07 trường cao đẳng nghề,
trung c p nghề, hỗ trợ đầu tư cho 16 nghề trọng điểm c p độ quốc gia, khu vực và
quốc tế; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án “Dạy v học
ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (Đề án Ngoại
ngữ Quốc gia 2020), trong đ hỗ trợ cho 07 trường đại học, học viện, trường cao
đẳng tăng cường năng lực dạy và học tiếng Anh.
d) ề xây dựng v triển khai Chiến l ợc phát triển giáo dục v Chiến l ợc
phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020:
Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Giao thông vận tải triển khai Chiến lược
phát triển giáo dục và Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 theo
chức năng, nhiệm vụ và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội. Những yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục, đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao ch t lượng đào tạo theo
yêu cầu chuẩn h a, hiện đại h a, xã hội h a, dân chủ h a và hội nhập quốc tế,
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phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới cơ chế quản lý
giáo dục; phát triển đội ng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục luôn được Bộ
Giao thông vận tải chỉ đạo các trường trực thuộc cụ thể h a vào Chiến lược phát
triển dài hạn và Kế hoạch phát triển hàng năm. Các trường thuộc Bộ đã tập trung
nâng cao ch t lượng giáo dục, đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng
lực làm việc độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp; thực hiện
kiểm định ch t lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học theo quy định. Bên cạnh đ ,
các trường đã đổi mới mạnh m nội dung, chương tr nh và phương pháp dạy và
học ở t t cả các bậc học theo yêu cầu đổi mới của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban ch p hành Trung ương Đảng kh a
XI.
đ

ề tăng c ờng, m rộng hợp tác quốc tế:

Để tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực, Bộ Giao
thông vận tải chỉ đạo các trường trực thuộc tập trung ưu tiên cho việc đào tạo đội
ng nhân lực đạt đẳng c p quốc tế và nhân lực các ngành trọng điểm quốc gia. Bộ
Các cơ sở đào tạo đã thực hiện hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực theo các
h nh thức:
- Cử giảng viên, học sinh, sinh viên Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài
(b ng nguồn ngân sách nhà nước, khuyến khích du học tự túc, khuyến khích các
cơ sở đào tạo trong nước mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ở
nước ngoài và tranh thủ các nguồn viện trợ quốc tế);
- Mời các chuyên gia, giảng viên nước ngoài về Việt Nam giảng dạy…
2.2. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, kh khăn nh t
định như:
- Một số giải pháp về đổi mới căn bản quản lý nhà nước về phát triển và sử
dụng nhân lực chưa được thực hiện đồng bộ;
- Chế độ chính sách trọng dụng và phát huy nhân tài chưa mang lại hiệu quả,
chính sách chính sách trọng dụng nhân tài chưa thực sự ph hợp với t nh h nh thực
tế, vẫn còn t nh trạng “chảy máu ch t xám” từ khối nhà nước sang khối tư nhân.
- Việc đầu tư phát triển đối với một số trường chưa tương xứng với quy mô
đào tạo, một số trường nghề tuy được đầu tư nhiều nhưng chưa thực sự phát huy
hiệu quả; việc đầu tư phát triển hiện nay chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước,
chưa thu hút được các nguồn lực xã hội h a.
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2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chưa thực sự sát với thực
tế, việc đầu tư phát triển, nâng c p, thành lập mới quá nhiều trường dẫn đến một
số b t cập trong việc quy định tuyển sinh đã gây kh khăn cho công tác tuyển
sinh các hệ cao đẳng, trung c p; khả năng đánh giá, dự báo nhu cầu của cơ quan
quản lý và của các trường chưa chính xác.
- Cơ chế, chính sách nhà nước chưa đồng bộ, cụ thể:
+ Chậm c văn bản hướng dẫn thực hiện, đặc biệt là việc đặt hàng đào tạo
để gắn việc phân bổ kinh phí với kết quả đầu ra để khuyến khích các trường ph n
đ u nâng cao ch t lượng đào tạo nguồn nhân lực. Việc chậm ban hành văn bản
quy định đối với các trường cao đẳng, trung c p c ng là một trong những nguyên
nhân ảnh hưởng đến tâm lý và sự lựa chọn của người học đối với đào tạo nghề.
- Đầu tư cho giáo dục – đào tạo c khả năng thu hồi vốn chậm nên việc
thực hiện xã hội h a công tác đào tạo còn nhiều hạn chế; đầu tư của nhà nước về
cơ sở vật ch t cho các cơ sở đào tạo vẫn luôn giữ vai trò chủ đạo.
- Nhận thức về xã hội hoá giáo dục đào tạo, tự chủ trong giáo dục đào tạo
của cán bộ quản lý, giảng viên của một số cơ sở đào tạo còn hạn chế nên bị động,
lúng túng, chưa kịp thích ứng với sự chuyển biến của cơ chế, chính sách.
- Nhận thức về hội nhập quốc tế còn hạn chế, năng lực hội nhập của một số
cơ quan, đơn vịchưa đáp ứng được yêu cầu đối tác đặt ra.
2.4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế
Trong thời gian tới, để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, qua kết
quả đánh giá việc thực hiện Chiến lược, Bộ Giao thông vận tải thực hiện rà soát,
điều chỉnh các Chiến lược, Quy hoạch về phát triển nhân lực, trong đ xây dựng,
điều chỉnh các giải pháp phát triển, đào tạo nhân lực ngành GTVT ph hợp với
điều kiện, t nh h nh mới, trong đ định hướng các giải pháp trọng tâm sau:
- Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng;
- Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo bồi dư ng;
- Hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra;
- Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá ch t lượng nhân lực.
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3. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ về phát triển nhân lực giai đoạn
2011- 2015
Căn cứ nội dung, nhiệm vụ đối với các Bộ, ngành tại khoản 2 Điều 2 của
Chiến lược, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về phát triển
nhân lực giai đoạn 2011-2015, cụ thể:
- Thành lập Ban Chỉ đạo để thực hiện, đồng thời Ban Cán sự đảng Bộ đã ban
hành Chương tr nh hành động số 302-CTr/BCSĐ ngày 18/11/2013 thực hiện Nghị
quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban ch p hành Trung
ương Đảng kh a XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng
yêu cầu công nghiệp h a, hiện đại h a trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Tổ chức soạn thảo, hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát
triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011 – 2020 (Quyết định số
1576 Q -BG
ng y 19 7 2011 của Bộ tr ng Bộ G
, trong đ lồng ghép
các mục tiêu, quan điểm và giải pháp phát triển của Chiến lược vào quy hoạch, đề
án phát triển nhân lực của ngành;
- Tổ chức thực hiện lồng ghép, cụ thể h a Chiến lược vào các kế hoạch 5
năm và hàng năm của ngành với các mục tiêu và giải pháp bám sát nội dung của
Chiến lược.
- Thực hiện các hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư, kêu gọi sự hỗ trợ của
quốc tế để hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực của ngành, trong đ
g p phần vào thực hiện Chiến lược quốc gia.
4. Tình hình thực hiện, kết quả đạt đƣợc tính đến năm 2015 đối với
một số nhiệm vụ, công việc nêu trong Chƣơng trình hành động thực hiện
Chiến lƣợc
Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, công việc trong
Chương tr nh hành động thực hiện Chiến lược, cụ thể:
- Kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, bổ sung và phát triển hệ
thống khung pháp lý chung và chính sách phát triển nhân lực (phối hợp với Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng các văn
bản quy phạm pháp luật về giáo dục, đào tạo, dạy nghề, phối hợp triển khai thực
hiện các chương tr nh, dự án phát triển nhân lực như Chương tr nh mục tiêu quốc
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gia giáo dục và đào tạo; Chương tr nh mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề
giai đoạn 2011-2015….)
- Dự báo nhân lực, xây dựng và thực hiện quy hoạch, chương tr nh và đề án
phát triển nhân lực đảm bảo đúng thời gian quy định.
II. Về việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai
đoạn 2011-2020 (Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tƣớng
Chính phủ)
1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu/mục tiêu về phát triển nhân lực
giai đoạn 2011 - 2015
Năm
2010

Năm
2015

Năm
2020

Ƣớc thực hiện
đến
năm 2015

433

550

630

550

89,9

94

97

94

12

6

4,5

10

- Trung c p nghề

64

57,5

58

57,5

- Cao đẳng
- Đại học và trên đại

15

27,5

28

24,5

9

9

9,5

9

Chỉ tiêu

Tổng số nhân lực ngành
giao thông vận tải (nghìn
ngƣời)
Tỷ lệ nhân lực qua đào tạo
ngành giao thông vận tải
(%)
Trong đ : - Sơ c p nghề

học
Tỷ lệ nhân lực ngành giao
thông vận tải được đào tạo, bồi
dư ng nâng cao tr nh độ, kỹ
năng làm việc giai đoạn 20112020 (%)

30 - 35

Ghi
chú

35

1.1. Những mặt đƣợc
- Về mặt số lượng, quy mô nhân lực ngành GTVT c số lượng tương đối
lớn trong số các ngành kinh tế, ch t lượng nhân lực, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo đã
từng bước được nâng lên.
- Tr nh độ nhân lực đã từng bước được nâng lên, đặc biệt là tr nh độ tin học,
ngoại ngữ
- Ch t lượng đội ng giáo viên, giảng viên ngày càng được nâng lên, đáp
ứng yêu cầu đào tạo nhân lực ngành GTVT. Đến ngày 31/12/2016, đội ng giảng
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viên cơ hữu các trường là 3.268 người, trong đ đội ng Giáo sư: 03 người; Ph
Giáo sư: 54 người; Tiến sỹ: 276 người; Thạc sỹ: 1.869 người.
1.2. Những tồn tại, hạn chế
- Ch t lượng nhân lực tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được
yêu cầu phát triển của ngành.
- Đội ng công nhân lành nghề vẫn còn thiếu hụt so với nhu cầu phát triển
của ngành.
- Một phần nhân lực vẫn hạn chế về năng lực thực hành và khả năng thích
nghi trong môi trường cạnh tranh công nghiệp; thiếu tính chuyên nghiệp và năng
lực trong xử lý công việc, trong lề lối, phong cách, tác phong làm việc, tinh thần
kỷ luật, ý thức trách nhiệm...
- Khả năng huy động được các nguồn lực trong xã hội (nh t là các doanh
nghiệp) để phát triển nhân lực chưa lớn. Sự tham gia phát triển nhân lực của đơn
vị sử dụng nhân lực chưa nhiều, đặc biệt là các doanh nghiệp. Đào tạo nhân lực
chưa dựa trên cơ sở nhu cầu của xã hội.
- Công tác tuyển sinh đào tạo của một số trường vẫn gặp kh khăn, đặc biệt
là trường cao đẳng và trường trung c p.
1.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Trong thời gian qua, một số ngành, nghề trong lĩnh vực giao thông vận tải
của thế giới n i chung và Việt Nam n i riêng bị suy giảm (như ngành đ ng tàu,
ngành vận tải...), đã ảnh hưởng không ít tới việc lựa chọn ngành nghề của học
sinh, sinh viên.
- Ngành Giao thông vận tải là ngành c nhiều nghề nặng nhọc, độc hại, v
vậy mặc d nhu cầu nhân lực nhiều nhưng ngày càng ít người đăng ký học, đặc
biệt là bậc cao đẳng.
- Cơ chế, chính sách nhà nước chưa đồng bộ, chậm c văn bản hướng dẫn
thực hiện, đặc biệt là việc đặt hàng đào tạo để gắn việc phân bổ kinh phí với kết
quả đầu ra để khuyến khích các trường ph n đ u nâng cao ch t lượng đào tạo.
- Đầu tư cho giáo dục, dạy nghề c khả năng thu hồi vốn chậm nên việc
thực hiện xã hội h a công tác đào tạo còn nhiều hạn chế; đầu tư của nhà nước về
cơ sở vật ch t cho các cơ sở đào tạo vẫn luôn giữ vai trò chủ đạo. Công tác đào
tạo nguồn nhân lực chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhu cầu xã hội.
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1.4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế
- Chủ trương, đường lối phát triển nhân lực chưa được cụ thể h a một cách
đồng bộ, tính pháp lý của việc triển khai thực hiện trong thực tế chưa cao; chưa
c cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, đường lối này.
- Tái cơ c u công tác đào tạo và dạy nghề theo xu hướng chung của thế
giới, bao gồm cả tr nh độ, cơ c u đào tạo (chuyên môn, ngành nghề).
- Xây dựng được hệ thống đánh giá phát triển nhân lực ngành GTVT, làm
cơ sở cho việc giám sát, đánh giá, dự báo nhu cầu phát triển nhân lực.
2. Kết quả thực hiện một số giải pháp về phát triển nhân lực giai đoạn
2011- 2015
Bộ Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp trong
Quy hoạch như sau:
2.1. Đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của phát triển nhân lực
đối với phát triển bền vững của ngành GTVT và đất nƣớc
Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, Hội
nghị về công tác đào tạo theo địa chỉ, qua đ làm cho mọi người th y rõ vai trò và
trách nhiệm đào tạo và sử dụng nhân lực, biến thách thức về nhân lực (số lượng
đông, tay nghề chưa đạt yêu cầu, chưa c tác phong công nghiệp…) thành lợi thế
(chủ yếu qua đào tạo), là nhiệm vụ không chỉ của ngành GTVT mà còn của toàn
xã hội, mang tính xã hội (của các c p lãnh đạo, của nhà trường, của doanh nghiệp
và của gia đ nh c ng như bản thân mỗi người lao động).
Bên cạnh đ , Bộ Giao thông vận tải thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, g p phần giúp cho mọi người hiểu rõ về các chính sách phát triển nhân
lực: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhân lực, việc làm, giáo dục, đào
tạo …; vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia đào tạo nhân lực để sử dụng
với ch t lượng ngày càng cao.
2.2. Về đổi mới quản lý nhà nƣớc về phát triển nhân lực
Bộ Giao thông vận tải đã thành lập Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo
nhu cầu xã hội, đồng thời ban hành Chương tr nh hành động số 302-CTr/BCSĐ
ngày 18/11/2013 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị
lần thứ tám Ban ch p hành Trung ương Đảng kh a XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp h a, hiện đại h a trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng
thời, Bộ Giao thông vận tải c ng chỉ đạo các trường hoàn thiện bộ máy quản lý
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phát triển nhân lực, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực và
hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý về phát triển nhân lực.
Công tác quản lý giáo dục, dạy nghề của Bộ Giao thông vận tải đã c bước
chuyển biến tích cực; đội ng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã được chuẩn
hóa; việc phân c p quản lý giáo dục, quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ sở
giáo dục được tăng cường; thực hiện cải cách hành chính trong toàn ngành
GTVT...
2.3. Về đổi mới đào tạo và dạy nghề
- Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Giao
thông vận tải chỉ đạo các trường đổi mới công tác đào tạo, dạy nghề theo hướng
hiện đại, ph hợp với yêu cầu phát triển ngành GTVT và hoàn cảnh của Việt Nam
đáp ứng nhu cầu phát triển của đ t nước và hội nhập quốc tế.
- Tổ chức hợp lý hệ thống c p bậc đào tạo của các trường đáp ứng yêu cầu
nhân lực của ngành và của địa phương nơi trường đặt trụ sở.
- Thực hiện phân c p quản lý đào tạo giữa Bộ, các cục, Tổng cục.
- Xây dựng, tr nh và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch lại
mạng lưới các đơn vị sự nghiệp trong đ c mạng lưới các trường đại học, cao
đẳng và mạng lưới các trường cao đẳng, trường trung c p nghề và trung tâm dạy
nghề (Quyết định số 208 Q -TTg ngày 03/02/2016). Trong giai đoạn 2011-2015,
căn cứ yêu cầu phát triển của ngành và nhu cầu xã hội, Bộ Giao thông vận tải đã
thực hiện sáp nhập trường Trung c p nghề GTVT Đường bộ vào Trường Cao
đẳng GTVT II, sáp nhập Trường Trung c p nghề GTVT Đường thủy vào Trường
Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I, chuyển Trường Cao đẳng nghề Vinashin và
Viện Khoa học – Công nghệ tàu thủy về trực thuộc Trường Đại học hàng hải Việt
Nam.
Đến năm 2015, mạng lưới các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải bao gồm
20 trường, trong đ c 04 trường đại học, học viện, 04 trường cao đẳng, 08
trường cao đẳng nghề 02 trường trung c p chuyên nghiệp và 02 trường trung c p
nghề.
2.4. Đảm bảo vốn cho phát triển nhân lực
Về cơ bản, ngân sách nhà nước vẫn là nguồn lực chủ đảm bảo cho phát
triển nhân lực, bên cạnh đ các trường thuộc Bộ Giao htoong vận tải huy động
nguồn vốn xã hội h a, vốn ODA... để hiện đại h a hệ thống đào tạo nhân lực đáp
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ứng yêu cầu công nghiệp h a, hiện đại h a và hội nhập quốc tế của ngành GTVT
và của đ t nước.
Trong giai đoạn 2011-2015, khối trường thuộc Bộ đã nhận được sự tài trợ
của JICA (đầu tư tăng cường năng lực cho Trường Đại học Công nghệ GTVT),
và nguồn vốn ODA tài trợ cho các trường nghề (Trường Cao đẳng nghề GTVT
Trung ương II, Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP Hồ Chí Minh) để đạt tr nh độ
khu vực, quốc tế.
2.5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển nhân lực
Trong giai đoạn 2011-2015, một số trường, đặc biệt là các trường đại học
thuộc Bộ Giao thông vận tải đã chủ động triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế
nh m thu hút các dự án đầu tư, nguồn tài trợ từ chính phủ và các tổ chức phi chính
phủ g p phần nâng cao rõ rệt cả về số lượng và ch t lượng các trang thiết bị thí
nghiệm, giảng dạy, hu n luyện, đồng thời nâng cao ch t lượng của đội ng cán bộ
giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên, tiêu
biểu như:
- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chủ động thông qua quan hệ quốc tế để
thu hút các nguồn tài trợ từ các tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế g p
phần tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên (10 su t học bổng của Cơ quan
Đăng kiểm Hoa Kỳ (ABS) trị giá 2000 USD/năm, 05 su t học bổng của Tập đoàn
đ ng tàu Oshima (Nhật Bản), 05 su t học bổng của Công ty TNHH Máy văn
phòng Kyocera Việt Nam, Đăng kiểm Hàn Quốc (KR) mỗi năm tặng 15 su t học
bổng (tổng trị giá 3000 USD/năm)...
- Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh triển khai các dự án
hợp tác quốc tế như: Dự án Hợp tác Giáo dục Đại học (Higher Education Partnership
- HEP) do Hội đồng Anh tài trợ, dự án MLIT do Nhật Bản tài trợ, dự án KIMFT do
Viện Công nghệ Hàng hải và Ngư nghiệp Hàn Quốc (KIMFT) hỗ trợ....
- Trường Đại học Công nghệ GTVT hợp tác với các trường đại học Pháp,
tổ chức đưa sinh viên sang học đại học, thạc sỹ tại Pháp; tổ chức đào tạo sinh
viên Pháp tại Trường theo chương tr nh trao đổi sinh viên, ký hợp tác với Hiệp
hội 112 Viện đại học công nghệ của Pháp để tiến tới thành lập Viện đào tạo
Công nghệ Việt- Pháp theo mô h nh của Pháp tại Trường; hợp tác với các trường
đại học Kyoto, Gumma, Nihon – Nhật Bản; ký thỏa thuận hợp tác với 02 doanh
nghiệp Nhật Bản; 05 tổng công ty trong ngành về hợp tác về hợp tác đào tạo
theo nhu cầu xã hội…
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3. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ về phát triển nhân lực giai đoạn
2011- 2015
Tại khoản 2 Điều 2 của Quy hoạch, các Bộ, ngành tổ chức triển khai xây
dựng và thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của m nh ph hợp với Quy
hoạch phát triển nhân lực quốc gia và yêu cầu phát triển của ngành. Bộ Giao
thông vận tải đã tổ chức soạn thảo, hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch
phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011 – 2020 (Quyết định số
1576 Q -BG
ng y 19 7 2011 của Bộ tr ng Bộ G
.
III. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ giao
cho Bộ Giao thông vận tải tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2012
Căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận
tải tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2012, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức
thực hiện như sau:
1. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ lồng ghép các mục tiêu, định
hướng, giải pháp phát triển nhân lực vào chương tr nh, kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các cơ quan, đơn vị c ng như của Bộ.
2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các
chương tr nh, đề án, dự án cụ thể phát triển nhân lực của Bộ. Trong giai đoạn
2011-2015, triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai
đoạn 2011 – 2020, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt và triển khai thực hiện Kế
hoạch xây dựng đội ng trí thức ngành GTVT đến năm 2015 (Quyết định số
68 Q -BG
ng y 10 01 2012 ; Kế hoạch thu hút, đào tạo, sử dụng nhân tài
ngành GTVT đến năm 2015 (Quyết định số 71 Q -BG
ng y 10 01 2012 ;
Kế hoạch đào tạo, bồi dư ng và phát triển đội ng cán bộ khoa học - công nghệ
ngành Giao thông vận tải đến năm 2015 (Quyết định số 1045 Q -BG
ng y
10/05/2012); Đề án Đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức ngành Giao thông vận
tải phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2015 (Quyết định số 1188 Q -BG
ng y 28 5 2012 ; phê duyệt các Chiến lược phát triển nhân lực của các trường
thuộc Bộ GTVT đến năm 2020.
3. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tr nh Thủ tướng Chính phủ sửa
đổi bổ sung Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo đến năm 2020 (Quyết định
số 37/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), phối hợp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, đánh giá quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy
nghề để phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực của cả nước, của Bộ Giao
thông vận tải.
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4. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo
thuộc Bộ thực hiện việc rà soát, đánh giá các điều kiện tổ chức đào tạo, chương
tr nh và kế hoạch phát triển đào tạo, thu, chi tài chính, phát triển đội ng giáo
viên, giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đến nay, các trường cao đẳng, đại học thuộc Bộ Giao
thông vận tải đã và sớm hoàn thành việc xây dựng, công bố chuẩn đầu ra của các
ngành, nghề đào tạo. Các cơ sở đào tạo đã chủ động tổ chức xây dựng và ban
hành các cơ chế, quy định nh m gắn kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, mở
rộng h nh thức đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng, thu hút
doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào công tác đào tạo nhân lực cho ngành Giao
thông vận tải và xã hội.
5) Bộ Giao thông vận tải đã cử cán bộ tham gia, phối hợp với Bộ Giáo dục
và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xây dựng khung
các trình độ quốc gia, tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Trong giai đoạn 2011-2015, Bội
Giao thông vận tải đã phối hợp với Bộ lao động – Thương binh và Xã hội xây
dựng, ban hành 38 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Giao thông vận tải, đồng thời cử tham gia xây dựng, thẩm định các chương
tr nh khung đào tạo cao đẳng nghề, trung c p nghề liên quan đến lĩnh vực đào
tạo của ngành Giao thông vận tải.
6. Phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan
khác.
IV. Kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2011-2015) việc thực hiện Quy hoạch
phát triển nhân lực của ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020
1. Tổng quan về tình hình triển khai xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực
hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Giao thông vận tải giai đoạn
2011-2020
1.1. Những thuận lợi:
Thực hiện kết luận của Ph Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân,
Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 2015 tại Hội nghị toàn quốc triển khai việc lập quy hoạch phát triển nguồn nhân
lực và công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo của các Bộ, ngành, địa
phương giai đoạn 2011 - 2020 tại Văn bản số 243/TB-VPCP ngày 8/9/2010 của
Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 2654/QĐBGTVT ngày 10/9/2010 về việc giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch phát triển
nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011-2020. Triển khai Quyết định số
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2654/QĐ-BGTVT, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tiến hành soạn thảo, hoàn
thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư. Ngày 19/7/2011, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số
1576/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT
giai đoạn 2011-2020. Ngay sau khi được phê duyệt, bản Quy hoạch đã gửi báo
cáo Ph Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị
liên quan.
Trong quá tr nh xây dựng Quy hoạch, Bộ Giao thông vận tải luôn nhận
được chỉ đạo của Chính phủ về định hướng, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện. V vậy,
việc xây dựng, phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai
đoạn 2011-2020 được bảo đảm đúng tiến độ, Bộ Giao thông vận tải là một trong
những Bộ, ngành đầu tiên phê duyệt Quy hoạch đáp ứng tiến độ của Chính phủ.
Trong quá tr nh tổ chức thực hiện, Bộ Giao thông vận tải luôn nhận thức
sâu sắc về vị trí vai trò nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội của ngành Giao
thông vận tải, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu,
phân tích làm rõ t nh h nh phát triển nhân lực của ngành, trong đ đặc biệt quan
tâm đến nhân lực ch t lượng cao. Đồng thời, Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo về công
tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, Ban Cán sự đảng Bộ đã ban hành Chương tr nh
hành động để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần
thứ tám Ban ch p hành Trung ương Đảng kh a XI về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp h a, hiện đại h a trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. V vậy, việc tổ
chức thực hiện Quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải được tiến hành đồng bộ, ph
hợp với Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực của Chính phủ.
1.2. Những khó khăn, thách thức
- Khi xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải
giai đoạn 2011 – 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển nhân lực của cả nước và
quy hoạch phát triển nhân lực của các ngành kinh tế - xã hội chưa được phê duyệt
nên định hướng phát triển nhân lực của ngành chưa được chuẩn xác. Một số căn
cứ pháp lý để xây dựng quy hoạch như: Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội đ t
nước giai đoạn 2011- 2020; Chiến lược Phát triển giáo dục đến năm 2020; Chiến
lược phát triển dạy nghề đến năm 2020… mới chỉ là dự thảo, chưa được ban hành
chính thức.
- Ch t lượng nhân lực tuy c nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn thiếu hụt r t
nhiều trong những lĩnh vực khoa học - công nghệ cao, đội ng công nhân lành
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nghề để phát triển các ngành kinh tế chủ lực của ngành Giao thông vận tải còn
thiếu.
- Quản lý nhà nước về phát triển nhân lực b t cập so với yêu cầu. Nguồn
lực tài chính từ ngân sách Nhà nước cho phát triển nhân lực còn hạn chế. Xã hội
hoá phát triển nhân lực còn chưa mạnh so với khả năng và tiềm năng, chưa huy
động được các nguồn lực trong xã hội (nh t là các doanh nghiệp) để phát triển
nhân lực. Chưa c sự tham gia phát triển nhân lực từ các đơn vị sử dụng nhân lực.
Đào tạo nhân lực chưa dựa trên cơ sở nhu cầu của xã hội.
1.3. Nguyên nhân của những khó khăn, thách thức
- Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đứng mức và nhận thức hết tầm
quan trọng của việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 20112020.
- Công tác hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên ở các nhà trường chưa
được quan tâm đúng mức. Sự kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp chưa
được thực sự chú trọng và đề cao.
- Cơ chế, chính sách nhà nước chưa đồng bộ, chậm c văn bản hướng dẫn
thực hiện, đặc biệt là việc đặt hàng đào tạo để gắn việc phân bổ kinh phí với kết
quả đầu ra để khuyến khích các trường ph n đ u nâng cao ch t lượng đào tạo.
Việc chậm ban hành văn bản quy định đối với các trường cao đẳng, trung c p
c ng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm lý và sự lựa chọn của
người học đối với khối trường này.
- Đầu tư cho giáo dục – đào tạo c khả năng thu hồi vốn chậm nên việc
thực hiện xã hội h a công tác đào tạo còn nhiều hạn chế; đầu tư của nhà nước về
cơ sở vật ch t cho các cơ sở đào tạo vẫn luôn giữ vai trò chủ đạo.
2. 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 Giao thông vận tải
giai đoạn 2011-2020
2.1. Những kết quả đã đạt được
Theo Quyết định số 1576/QĐ-BGTVT ngày 19/7/2011 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải, mục tiêu thực hiện đến giai đoạn 2011-2015 như sau:
“o tạo mới các lao động, cụ thể: trên đại học: 5.200 ng ời; đại học:
32.000 ng ời; cao đẳng: 72.000 ng ời; trung cấp: 110.000 ng ời; dạy nghề các
cấp: 132.000 ng ời (nâng cấp, bổ sung kiến thức ;
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- B i d ng, đ o tạo lại h ng năm 1.468.000 l ợt cán bộ, công chức, viên
chức các cấp học; đ o tạo, b i d ng đội ng các nh khoa học, chuyên gia
đ u ng nh 1.450 ng ời.”
Kết quả thực hiện như sau:
Chỉ tiêu

Mục tiêu giai
Thực hiện giai
đoạn 2011-2015 đoạn 2011-2015

- Đào tạo trên đại học (Thạc sỹ, tiến sỹ)

Tỷ lệ đạt
đƣợc (%)

5.200 người

2.902 người

56 %

- Đào tạo đại học

32.000 người

43.594 người

136 %

- Đào tạo cao đẳng

72.000 người

36.823 người

51 %

- Đào tạo trun g c p

110.000 người

21.243 người

19 %

- Dạy nghề

132.000 người

209.706 người

159 %

- Bồi dư ng, đào tạo lại hàng năm (*)
- Bồi dư ng đội ng chuyên gia, nhà khoa
học...(*)

1.468.000 lượt

1.468.000 lượt

100 %

1.450 người

1.450 người

100 %

Ghi chú: (*) số ước thực hiện
Đánh giá chung việc thực hiện một số chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt được và
vượt mức kế hoạch. Tr nh độ nhân lực đã từng bước được nâng lên, đặc biệt là
tr nh độ tin học, ngoại ngữ.
2.2. Một số tồn tại, hạn chế
- Cơ chế quản lý, chỉ đạo điều hành chưa hiệu quả: Trong giai đoạn 20112015, một số văn bản hướng dẫn luật, đặc biệt là luật giáo dục nghề nghiệp chưa
được ban hành kịp thời, nhiều quy định chậm được áp dụng trong thực tiễn. Việc
thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với đào tạo cao đẳng, trung c p trong
giai đoạn 2014-2015 chưa được quy định rõ gây khó khăn cho công tác xây
dựng chính sách, chỉ đạo điều hành, ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thống các
trường cao đẳng, trung c p trên cả nước n i chung và của Bộ GTVT n i riêng.
- Công tác tuyển sinh ở một số bậc đào tạo của một số trường vẫn gặp kh
khăn, đặc biệt là đào tạo cao đẳng và trung c p.
- Ch t lượng đào tạo còn th p so với yêu cầu phát triển của đ t nước trong
thời kỳ mới và so với tr nh độ của các nước c nền giáo dục tiên tiến trong khu
vực, trên thế giới. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển số lượng với
yêu cầu nâng cao ch t lượng và yêu cầu về nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp;
- Việc đào tạo, bồi dư ng đội ng cán bộ, công chức chưa được thực hiện
đồng đều ở các nội dung, tập trung chủ yếu về đào tạo lý luận chính trị, chuyên
môn nghiệp vụ; về các nội dung khác như bồi dư ng về kỹ năng quản lý điều
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hành, tổ chức thực hiện, nh t là xử lý những t nh huống trong thực tiễn, bồi
dư ng kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế chưa được đầu tư thích đáng; việc
xây dựng đội ng chuyên gia đầu ngành, đội ng cán bộ giỏi ở một số lĩnh vực
quản lý nhà nước còn hạn chế.
2.3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế
- Một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động, tích cực trong việc rà soát,
đánh giá, phân loại đội ng cán bộ lãnh đạo quản lý, khoa học công nghệ, lao
động kỹ thuật và trên cơ sở quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế, nhu cầu, dự
báo phát triển để xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực
ch t lượng cao cho đơn vị.
- Việc tuyển sinh của một số đơn vị gặp kh khăn một phần do cơ chế chính
sách phát triển quá nhiều trường, một số b t cập trong việc quy định tuyển sinh đã
được xã hội phản ánh nhiều c ng đã gây kh khăn cho công tác tuyển sinh các hệ
cao đẳng, trung c p; khả năng đánh giá, dự báo nhu cầu của cơ quan quản lý và
của các trường chưa chính xác.
- Cơ chế, chính sách nhà nước chưa đồng bộ, chậm c văn bản hướng dẫn
thực hiện, đặc biệt là việc đặt hàng đào tạo để gắn việc phân bổ kinh phí với kết
quả đầu ra để khuyến khích các trường ph n đ u nâng cao ch t lượng đào tạo.
Việc chậm ban hành văn bản quy định đối với các trường cao đẳng, trung c p
c ng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tâm lý và sự lựa chọn của
người học đối với khối trường này.
2.4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Bộ Giao thông vận tải thực hiện các
giải pháp:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức
của toàn xã hội; thay đổi quan điểm, hành động và tâm lý xã hội tạo động lực
phát triển nhân lực của ngành; xác định phát triển nhân lực ch t lượng cao là
trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội
- Chỉ đạo các trường, học viện thuộc Bộ rà soát, điều chỉnh Chiến lược
phát triển đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030, trong đ gắn kết các nội dung,
nhiệm vụ đặc thù của đơn vị phù hợp với định hướng, yêu cầu đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, phù hợp với định hướng phát triển theo quy hoạch
đã đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
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- Bên cạnh đ , Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các trường, học viện thuộc
Bộ đẩy mạnh xã hội h a công tác đào tạo, tăng cường tự chủ cho các đơn vị, coi
công tác xã hội hóa giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng để thu hút các nguồn
lực đầu tư trong và ngoài nước với nhiều hình thức phù hợp để đổi mới, phát
triển nguồn nhân lực.
3. Đánh giá tình hình thực hiện (tính đến hết năm 2015) các nhiệm vụ
đề ra trong Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Giao thông vận tải giai
đoạn 2011-2020
Ngay sau khi Quy hoạch được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải đã thực
hiện đồng bộ, đầy đủ các nhiệm vụ đề ra trong Quy hoạch, cụ thể:
- Bộ GTVT đã c Công văn số 5998/BGTVT-TCCB ngày 26/9/2011 về việc
triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn 2011 2020, trong đ giao cho các đơn vị thuộc Bộ triển khai những công việc được
giao trong Quy hoạch;
- Đã xây dựng xây dựng, ban hành các Đề án, Kế hoạch về phát triển nguồn
nhân lực để thực hiện, gồm:
+ Kế hoạch đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015
(Quyết định số 2379 Q -BGTVT ngày 24/10/2011);
+ Kế hoạch thu hút, đào tạo, sử dụng nhân tài ngành GTVT đến năm 2015
(Quyết định số 71 Q -BG
ng y 10 01 2012);
+ Kế hoạch xây dựng đội ng trí thức ngành GTVT đến năm 2015 (Quyết
định số 68 Q -BG
ng y 10 01 2012 ;
+ Kế hoạch đào tạo, bồi dư ng và phát triển đội ng cán bộ khoa học - công
nghệ ngành Giao thông vận tải đến năm 2015 (Quyết định số 1045 Q -BG
ng y 10 05 2012 ;
+ Đề án Đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức ngành Giao thông vận tải
phục vụ hội nhập quốc tế đến năm 2015 (Quyết định số 1188 Q -BG
ng y
28/5/2012);
+ Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ cán bộ, công
chức, viên chức ngành Giao thông vận tải (Quyết định số 2612 Q -BGTVT ngày
24/10/2012);
+ Đề án Xã hội h a công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn
2013-2020 (Quyết định số 945 Q -BGTVT ngày 11/4/2013);
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- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BGTVT
ngày 15/5/2013 về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công
chức, viên chức Bộ GTVT. Thông qua việc triển khai thực hiện các Kế hoạch, Đề
án đã đem lại hiệu quả tích cực g p phần phát triển về số lượng, nâng lên về ch t
lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành.
C ng trong giai đoạn 2011-2012, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt toàn
bộ Chiến lược phát triển nhân lực của các trường thuộc Bộ GTVT đến năm 2020.
Bên cạnh đ , Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng
thuộc Bộ tổ chức các hội nghị đào tạo chuyên ngành với sự tham gia của các
doanh nghiệp trong ngành GTVT. Bộ GTVT đã tổ chức 02 Hội nghị đào tạo theo
nhu cầu xã hội tại phía Bắc (tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) và phía Nam
(Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh). Thông qua hội nghị, các cơ sở đào tạo
nắm bắt rõ hơn nhu cầu của các doanh nghiệp trong ngành nh m điểu chỉnh nội
dung, quy mô, phương pháp đào tạo cho ph hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn
sản xu t và c ng qua các hội nghị này, các doanh nghiệp trong ngành GTVT c
sự gắn kết chặt ch hơn với các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở đào tạo
về cơ sở vật ch t, thiết bị phục vụ đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên các trường
thực tập, c p học bổng cho sinh viên giỏi và tiếp nhận sinh viên sau tốt nghiệp.
Nhiều hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết giữa các cơ sở đào tạo và các doanh
nghiệp trong Ngành. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải đều c văn bản hướng dẫn
các Trường xây dựng kế hoạch đào tạo, trong đ định hướng cho các trường thực
hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội và các doanh nghiệp.
4. Đánh giá tình hình thực hiện (tính đến hết năm 2015) các giải pháp
đề ra trong Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Giao thông vận tải giai
đoạn 2011-2020
4.1. Kết quả thực hiện
Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện đồng bộ, đầy đủ 12 giải pháp đề ra
trong Quy hoạch, cụ thể như sau:
a) Xây dựng, ho n thiện quy hoạch mạng l ới cơ s đ o tạo của ng nh
GTVT:
Trong giai đoạn 2013-2016, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện rà soát việc
thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề
nghiệp, thực hiện điều chỉnh để ph hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc
gia, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong nước và tham gia thị
trường lao động quốc tế, cụ thể:
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- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tr nh và được Thủ tướng Chính phủ
đồng ý bổ sung Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào danh sách các trường
xây dựng thành trường đại học trọng điểm của mạng lưới các cơ sở giáo dục đại
học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ( ăn bản số 1317 g-KGVX ngày
22/8/2013).
- Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tr nh và được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đưa 03 trường nghề (Trường Cao đẳng nghề GTVT
Trung ương I, Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II và Trường Cao đẳng
nghề GTVT Trung ương III) vào danh sách phát triển các trường nghề ch t lượng
cao (Quyết định số 761 Q -TTg ngày 23/5/2014).
- Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng, tr nh và được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao
thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 208 Q TTg ngày 03/02/2016), theo đ giai đoạn đến năm 2020 Bộ Giao thông vận tải
thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo ph hợp với
danh mục dịch vụ sự nghiệp công ngành Giao thông vận tải, đảm bảo tinh gọn,
đồng bộ, thống nh t; thực hiện tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức
năng cung c p dịch vụ công; thí điểm chuyển một số đơn vị sang mô hình doanh
nghiệp hoặc thực hiện cổ phần h a những đơn vị đủ điều kiện theo quy định; các
đơn vị tăng dần mức độ tự chủ hàng năm ph hợp với lộ tr nh tính giá dịch vụ sự
nghiệp công.
- Trong giai đoạn 2011-2015, căn cứ yêu cầu phát triển của ngành và nhu
cầu xã hội, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện sáp nhập trường Trung c p nghề
GTVT Đường bộ vào Trường Cao đẳng GTVT II, sáp nhập Trường Trung c p
nghề GTVT Đường thủy vào Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I,
chuyển Trường Cao đẳng nghề Vinashin và Viện Khoa học – Công nghệ tàu thủy
về trực thuộc Trường Đại học hàng hải Việt Nam.
Đến năm 2015, mạng lưới các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải bao gồm
20 trường, trong đ c 04 trường đại học, học viện, 04 trường cao đẳng, 08
trường cao đẳng nghề 02 trường trung c p chuyên nghiệp và 02 trường trung c p
nghề.
b) Ch ơng trình nâng cao chất l ợng đ o tạo:
- Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Giao thông vận tải đã tăng cường đầu tư
cho các trường đại học, cao đẳng và các trường nghề: huy động mọi nguồn lực để
tăng cường cơ sở vật ch t cho các trường. Tranh thủ t m các nguồn vốn khác
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trong Bộ đầu tư cho trường. Chỉ đạo các trường dành phần lớn nguồn vốn tự c
để đầu tư nâng c p cơ sở vật ch t.
- Thực hiện đào tạo theo nhu cầu của xã hội, các trường thuộc Bộ Giao
thông vận tải đã từng bước đa dạng h a các loại h nh đào tạo dần trở thành những
cơ sở đào tạo đa ngành. Hiện nay, các trường thuộc Bộ đã mở và tổ chức đào tạo
trên 100 ngành nghề đào tạo theo các hệ, các c p (trong đ hệ đào tạo sau đại học:
8 ngành; đại học: 44 ngành; cao đẳng: 46 ngành; trung c p: 64 ngành; hệ dạy
nghề: trên 70 nghề).
- Để nâng cao ch t lượng đào tạo, các trường đã tổ chức xây dựng các
chương trình đào tạo trên cơ sở đảm bảo những nội dung quy định chung của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời đẩy mạnh
phát triển chương tr nh đào tạo, chủ động lựa chọn giáo tr nh giảng dạy, tập trung
xây dựng và công bố chuẩn đầu ra. Nhiều trường đã tiếp cận với chương tr nh đào
tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới và từng bước thực hiện công nhận
tín chỉ, văn b ng, tạo điều kiện thuận lợi trong trao đổi sinh viên, hội nhập khu vực
và quốc tế như:
+ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xây dựng 02 chương tr nh đào tạo
chuyên ngành đào tạo đại học ch t lượng cao (Điện tự động công nghiệp; Công
nghệ thông tin); 01 chuyên ngành đào tạo đại học (Tự động thủy khí), 02 chuyên
ngành đào tạo văn b ng 2 (Luật hàng hải; Xây dựng dân dụng và công nghiệp) kịp
thời phục vụ kế hoạch tuyển sinh và đào tạo từ năm học 2015-2016.
+ Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh xây dựng đề án đăng
ký đào tạo và đã được bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 3 ngành ch t
lượng cao gồm: chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức, ngành
kỹ thuật điện tử truyền thông và ngành Kinh tế xây dựng.
+ Một số trường cao đẳng nghề đã bắt đầu nhận chuyển giao các chương
tr nh đào tạo của nước ngoài từ Tổng cục Dạy nghề, Bộ lao động – Thương binh
và Xã hội….
- Nh m mục đích nâng cao ch t lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển
nhân lực của các thành phần kinh tế khác nhau, các trường tiếp tục tổ chức đào
tạo theo cách tiếp cận năng lực từ việc phát triển chương tr nh, tổ chức đào tạo,
đánh giá kết quả người học theo chuẩn năng lực thực hiện, đồng thời, song song
với hệ đào tạo chính quy, các trường thực hiện đào tạo hệ mở rộng, liên kết đào
tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội. Các loại h nh đào tạo ngoài ngân sách đặc biệt
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là các chương tr nh đào tạo, bồi dư ng ngắn hạn đã được các trương quan tâm
phát triển.
- Định kỳ tổ chức các kh a tập hu n, bồi dư ng nâng cao nghiệp vụ sư
phạm cho các giảng viên, giáo viên các trường thuộc Bộ GTVT, đến năm 2015,
phần lớn giáo viên các trường trong ngành đều đạt tr nh độ chuẩn theo quy định;
- Tham gia đều đặn các các cuộc thi tay nghề ASEAN c p quốc gia và quốc
tế; tổ chức thường xuyên hội thi tay nghề giỏi trong ngành;
- Phối hợp với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và
xã hội, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra đào tạo ở các
trường.
c) Giữ v thu hút chuyên gia trình độ cao v nhân t i:
Bộ Giao thông vận tải khuyến khích cán bộ trong và ngoài ngành GTVT c
c năng lực chuyên môn và phẩm ch t đạo đức, c tâm huyết, nguyện vọng cống
hiến tài năng g p phần xây dựng và phát triển ngành GTVT về làm việc trong các
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trong đ c chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền
thưởng và các loại phục c p b ng tiền khác trong quá tr nh đi học;
Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Giao thông vận tải đã thu hút được nhiều
nhà khoa học, chuyên gia ngoài ngành vào công tác trong ngành, các cơ quan,
đơn vị c ng đã cố gắng tạo điều kiện làm việc tốt bao gồm cơ sở hạ tầng như
phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm (đối với cán bộ khoa học và công nghệ,
giáo sư...);
Những năm gần đây, Bộ GTVT đặc biệt quan tâm ch t lượng công chức
nên công tác tuyển dụng công chức đã từng bước được quan tâm và c những kết
quả nh t định. Công tác tuyển dụng công chức về cơ bản đã bước đầu xu t phát từ
nhu cầu công việc, v việc t m người thay v người để sắp xếp, bố trí việc. Bộ
GTVT đã xây dựng, ban ban hành Quy chế tuyển dụng công chức và đã thực hiện
tuyển dụng công chức b ng h nh thức thi tuyển cạnh tranh. Từ năm 2011 đến nay,
Bộ GTVT đã tổ chức 02 kỳ thi tuyển công chức với h nh thức cạnh tranh theo vị
trí việc làm.
d) Ch ơng trình đ o tạo, b i d

ng cán bộ:

Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải bố trí kinh phí phục vụ cho đào tạo, bồi
dư ng nâng cao tr nh độ cho đội ng công chức. Hoạt động đào tạo phát triển đã
có những tiến bộ, đa dạng hóa các loại hình và nội dung đào tạo cho các đối
tượng khác nhau. Mở rộng quan hệ hợp tác, tranh thủ được sự hỗ trợ đào tạo từ
bên ngoài thông qua các dự án đào tạo, đặc biệt là của các nước phát triển. Bộ
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GTVT đều cử cán bộ công chức đi đào tạo tr nh độ sau đại học theo chỉ tiêu
thông báo đào tạo bồi dư ng cán bộ công chức của các Bộ, ngành, Đề án đào tạo
đội ng công chức, các học bổng của các đối tác nước ngoài...
Hoạt động đào tạo đã g p phần nâng cao mặt b ng về b ng c p chuyên môn
của đội ng công chức, đ ng g p khoảng 40% số lượng gia tăng của tr nh độ sau
đại học. Số lượng công chức nâng c p tr nh độ chuyên môn khởi điểm của m nh
(từ trung c p lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học, từ đại học lên tiến sĩ, thạc sĩ)
đã tăng lên qua các năm. Việc triển khai hoạt động đào tạo của Bộ một cách tích
cực là điều cần thiết và đúng đắn, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị hội nhập
vừa qua. Bộ GTVT c Trường Cán bộ quản lý GTVT chủ tr thực hiện công tác
đào tạo cán bộ công chức thuộc Bộ. Chương tr nh, nội dung đào tạo, bồi dư ng
cán bộ, công chức đã và đang được Trường hoàn thiện từng bước. Phương thức
đào tạo, bồi dư ng cho cán bộ, công chức theo ngạch và theo chức vụ bắt đầu
được cải tiến.
đ Ch ơng trình đẩy nhanh xã hội hóa đ o tạo:
Thực hiện Chương tr nh hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết
luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi
mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội h a
một số loại h nh dịch vụ sự nghiệp công” kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-CP,
nh m triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải giai
đoạn 2011-2020 và tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác xã hội h a công tác đào
tạo ph hợp với Nghị quyết số 40/NQ-CP, ngay từ tháng 4/2013, Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2013
phê duyệt Đề án “Xã hội h a công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải giai
đoạn 2013-2020”.
Ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải đã quyết liệt chỉ
đạo thực hiện, đến nay đã c một số kết quả đạt được như:
- Đã thực hiện xã hội h a được toàn bộ công tác đào tạo lái xe, xã hội h a
một phần công tác đào tạo, hu n luyện thuyền viên, người lái phương tiện thủy
nội địa;
- Các trường đã từng bước thực hiện liên doanh, liên kết với các đơn vị,
thực hiện đào tạo theo đơn đặt hàng, theo địa chỉ cho các doanh nghiệp.
- Triển khai dự án Đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên của Trường Đại học
GTVT TP Hồ Chí Minh b ng nguồn vốn xã hội hóa thực hiện theo hình thức
BOT.
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e) Áp dụng các cơ chế hỗ trợ phát triển sự nghiệp đ o tạo:
Để tăng cường thực hiện quyền tự chủ của các trường, Bộ Giao thông vận
tải đã thực hiện tăng cường phân c p, tạo cơ chế hỗ trợ phát triển, như:
- Ủy quyền cho 04 Hiệu trưởng các trường đại học, học viện trực thuộc Bộ
quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đi học tập, đào tạo, tham
quan, khảo sát ở nước ngoài;
- Giao số lượng biên chế (số lượng người làm việc) cho các đơn vị sự
nghiệp công lập. Thực hiện Luật Viên chức, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các
trường xây dựng Đề án vị trí việc làm tr nh Bộ thẩm định để báo cáo Bộ Nội vụ
phê duyệt, trên cơ sở vị trí việc làm và số người làm việc đã được phê duyệt, các
trường chủ động tổ chức thực hiện theo quy định.
- Phân c p cho các trường chủ động tổ chức thành lập, tổ chức lại, sáp
nhập, chia, tách, giải thể, đ nh chỉ hoạt động các khoa, phòng (ban), các tổ chức
đơn vị trực thuộc theo cơ c u tổ chức được phê duyệt;
- Ban hành quy định phân c p quản lý các chức danh lãnh đạo, quy chế
tuyển dụng công chức, viên chức; quy định về phân c p quản lý tiền lương, trong
đ tăng cường phân c p quản lý cán bộ một cách triệt để cho Thủ trưởng đơn vị;
Bên cạnh đ Bộ Giao thông vận tải tạo điều kiện cho các trường chủ động,
thuận lợi và tranh thủ được nguồn lực phục vụ công tác đào tạo, chỉ đạo sự liên
kết giữa các trường trong và ngoài ngành GTVT để hỗ trợ nhau phát triển.
g) ẩy mạnh xây dựng nền nếp, kỷ c ơng trong dạy - học v sinh hoạt của
học sinh, sinh viên:
- Đến 31/12/2015, hầu hết các trường cao đẳng, đại học thuộc Bộ Giao
thông vận tải đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, phù hợp với quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và đặc thù ngành nghề trường đào tạo.
- Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo của các trường
thuộc Bộ Giao thông vận tải đã từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội
và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Một số trường đã phối hợp
sử dụng kết quả đánh giá trong quá tr nh học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học;
đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường
với đánh giá của gia đ nh và của xã hội.
- Các trường đã thực hiện công tác nắm bắt t nh h nh tư tưởng sinh viên luôn
sát sao, trong t nh h nh diễn biến thế giới nhiều phức tạp; công tác càng được tăng
cường, không để sinh viên bị kẻ x u lợi dụng kích động, lôi kéo. Bên cạnh đ , các
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trường đã tận dụng lợi thế sự phát triển của công nghệ thông tin và các trang mạng
xã hội, đã sáng lập ra trang facebook của trường, của phòng Công tác Sinh viên - địa
chỉ để chia sẻ, tư v n, giúp đ học sinh sinh viên. So với các năm trước t nh h nh rèn
luyện của sinh viên c chiều hướng tốt hơn, tỷ lệ sinh viên rèn luyện xu t sắc tăng
lên, tỷ lệ sinh viên trung b nh, yếu kém giảm rõ rệt. Bên cạnh đ , một số trường đã
tổ chức nhiều buổi tư v n nghề nghiệp và giới thiệu kỹ năng cho sinh viên ở cả ba cơ
sở đào tạo, phối hợp nhiều công ty triển khai công tác tuyển dụng, giới thiệu việc
làm, triển khai làm thẻ tín dụng ngân hàng d ng cho việc nộp học phí của sinh viên...
h) hực hiện tốt hơn công bằng xã hội trong giáo dục - đ o tạo:
Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt các chính sách xã
hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số v ng c điều kiện kinh tế
- xã hội kh khăn, v ng c điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt kh khăn và trẻ em
khuyết tật tham gia học tập tại các trường trong ngành.
i)

o tạo theo ng nh, nghề trọng điểm:

Trong giai đoạn 2012-2015, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội triển hiện Dự án “ ăng c ờng kỹ năng nghề”, Dự
án “ ổi mới v phát triển dạy nghề” thuộc Chương tr nh mục tiêu quốc gia Việc
làm và Dạy nghề, trong đ tăng cường năng lực cho 07 trường cao đẳng nghề,
trung c p nghề, hỗ trợ đầu tư cho 16 nghề trọng điểm c p độ quốc gia, khu vực và
quốc tế; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án “Dạy v học
ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (Đề án Ngoại
ngữ Quốc gia 2020), trong đ hỗ trợ cho 07 trường đại học, học viện, trường cao
đẳng tăng cường năng lực dạy và học tiếng Anh.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 2457/QĐ-BGTVT
ngày 19/8/2013 phê duyệt các ngành, nghề trọng điểm và trường trọng điểm để
hỗ trợ đầu tư, bao gồm 16 ngành sau:
- Xây dựng cầu, hầm đường bộ;
- Vận hành máy thi công nền đường;
- Vận hành máy thi công mặt đường;
- Hàn;
- Công nghệ chế tạo vỏ tàu;
- Điện tàu thủy;
- Công nghệ ô tô;
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- Điều khiển tàu biển;
- Khai thác máy tàu biển;
- Thí nghiệm, kiểm tra ch t lượng cầu, đường bộ;
- Điện công nghiệp;
- Xây dựng cầu đường bộ;
- Sửa chữa máy tàu thủy;
- Điều khiển phương tiện thủy nội địa;
- Cắt gọt kim loại;
- Lắp đặt hệ thống ống tàu thủy.
Việc đầu tư cho các ngành nghề trọng điểm trên được thực hiện b ng các
ngồn vốn Chương tr nh mục tiêu quốc gia, Dự án ODA, các nguồn thu của trường
và các nguồn trong và ngoài ngân sách khác. Đến nay, các trường được hỗ trợ
đầu tư để đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đã thực hiện tuyển sinh, đào tạo,
bước đầu đã thu được những kết quả nh t định.
k) Hợp tác quốc tế về đ o tạo nhân lực:
Trong giai đoạn 2011-2015, một số trường thuộc Bộ Giao thông vận tải, đặc
biệt là các trường đại học đã chủ động triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế nh m
thu hút các dự án đầu tư, nguồn tài trợ từ chính phủ và các tổ chức phi chính phủ g p
phần nâng cao rõ rệt cả về số lượng và ch t lượng các trang thiết bị thí nghiệm,
giảng dạy, hu n luyện, đồng thời nâng cao ch t lượng của đội ng cán bộ giảng dạy
và nghiên cứu khoa học, tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên, tiêu biểu như:
- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Phối hợp Công ty TNHH SENKO,
Nhật Bản xây dựng giáo tr nh, đào tạo đội ng cán bộ, giảng viên của Trung tâm
và triển khai các kh a đào tạo thí điểm trong thời gian 01 năm, bắt đầu từ tháng
04/2016; phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và thiết kế tàu thủy CTO, Ba Lan
triển khai kh a đào tạo về quản lý và giám sát Phòng thí nghiệm trọng điểm Bể
thử mô h nh tàu thủy tại Ba Lan; tăng cường hợp tác trong liên kết đào tạo, trao
đổi giảng viên, sinh viên với các Trường: Học viện Hàng hải California (Hoa Kỳ)
- CMA; Đại học Khoa học và Ứng dụng Krems - IMC Krems (Áo); Trường Đại
học Hull, Vương Quốc Anh; Trường Silkeborg Business College, Đan Mạch;
Trường Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo (Hàn Quốc)...
- Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh: triển khai các dự án
hợp tác quốc tế như: Dự án Hợp tác Giáo dục Đại học (Higher Education Partnership
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- HEP) do Hội đồng Anh tài trợ và được triển khai từ tháng 11.2015 đến tháng
8.2016; Dự án MLIT do Nhật Bản tài trợ; Dự án KIMFT do Viện Công nghệ Hàng
hải và Ngư nghiệp Hàn Quốc (KIMFT) hỗ trợ....
- Trường Đại học Công nghệ GTVT: Hợp tác với các trường đại học Pháp,
tổ chức đưa sinh viên sang học đại học, thạc sỹ tại Pháp; tổ chức đào tạo sinh viên
Pháp tại Trường theo chương tr nh trao đổi sinh viên, ký hợp tác với Hiệp hội 112
Viện đại học công nghệ của Pháp để tiến tới thành lập Viện đào tạo Công nghệ
Việt- Pháp theo mô hình của Pháp tại Trường; hợp tác với các trường đại học
Kyoto, Gumma, Nihon – Nhật Bản; ký thỏa thuận hợp tác với 02 doanh nghiệp
Nhật Bản; 05 tổng công ty trong ngành về hợp tác về hợp tác đào tạo theo nhu
cầu xã hội….
l) ổi mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác đ o
tạo, b i d ng ng nh G
:
Giai đoạn 2011-2015, Bộ Giao thông vận tải thường xuyên rà soát, nắm bắt
t nh h nh chung về thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công
tác đào tạo, bồi dư ng để t m ra những điểm b t cập; sửa đổi, bổ sung để các văn
bản thực sự g p phần phát triển công tác đào tạo, bồi dư ng ngành GTVT, cụ thể
đã xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như:
- Lĩnh vực hàng hải: Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 quy
định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định
biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam thay thế Quyết định số 31/2008/QĐBGTVT ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trong đ đã cập
nhật các tiêu chuẩn chuyên môn; quy định nội dung, chương tr nh đào tạo theo
Quốc tế về tiêu chuẩn hu n luyện, c p chứng chỉ và trực ca của thuyền viên;
Thông tư đã được sửa đổi, bổ sung b ng các Thông tư số: 51/2013/TT- BGTVT
ngày 11/12/ 2013, số 52 /2014/TT- BGTVT ngày 20/10/2014.
- Lĩnh vực đường bộ: Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, c p gi y phép
lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế b ng các
Thông tư số: 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013, 48/2014/TT-BGTVT ngày
15/10/2014.
- Lĩnh vực hàng không: Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT quy định về nhân
viên hàng không, cơ sở đào tạo, hu n luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và
cơ sở đánh giá tr nh độ tiếng Anh nhân viên hàng không.
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- Lĩnh vực đường thủy nội địa: Thông tư số 32/2009/TT-BGTVT ngày
30/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chương tr nh đào tạo
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; được sửa đổi, bổ sung và thay thế
b ng Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014.
m)

o tạo đội ng các nh khoa học, chuyên gia:

Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo, hỗ trợ các trường, đặc biệt là các trường
đại học thực hiện liên kết với các đối tác c tiềm lực mạnh về khoa học và công
nghệ trong nước và nước ngoài để triển khai các chương tr nh đào tạo, bồi dư ng
trong một số chuyên ngành GTVT ưu tiên để h nh thành các nh m, tập thể khoa
học và công nghệ mạnh, c thể tổ chức và tham gia các hoạt động khoa học và
công nghệ trong lĩnh vực GTVT.
Các trường, viện nghiên cứu c ng đã thực hiện thu hút các chuyên gia, nhà
khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà khoa học
nước ngoài tham gia vào các chương tr nh, dự án nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ, các chương tr nh đào tạo đại học và sau đại học tại các trường
đại học, học viện và các viện nghiên cứu thuộc Bộ GTVT.
Để nâng cao tr nh độ ngoại ngữ, tr nh độ chuyên môn cho cán bộ khoa học
và công nghệ, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về khoa học và
công nghệ, giai đoạn 2011-2015, Bộ GTVT đã tổ chức đào tạo, bồi dư ng được
20.811 lượt công chức, viên chức ở trong nước; 1.667 lượt công chức, viên chức
ở nước ngoài.
4.2. Những khó khăn, thách thức:
- Sự cạnh tranh về cung c p các dịch vụ công, về nhân lực trong nước và
nước ngoài ngày càng gia tăng tạo sức ép trong việc nâng cao năng lực đội ng
cán bộ ngành.
- Nhu cầu đội ng cán bộ KHKT, cán bộ quản lý c tr nh độ đáp ứng yêu
cầu đổi mới công nghệ, đổi mới cơ chế quản lý ngày càng tăng. Trong khi đ một
số cán bộ công nhân kỹ thuật và quản lý đã được đào tạo vẫn chưa theo kịp
phương pháp quản lý tiên tiến, gặp nhiều kh khăn khi thực hiện nhiệm vụ, chức
trách được giao.
- Nguồn lao động thiếu chuyên gia đầu ngành, cán bộ kỹ thuật và quản lý
giỏi, công nhân c tay nghề cao, đặc biệt là ở v ng cao, v ng sâu.
- Cơ chế và chính sách đào tạo chưa thực sự phát huy hiệu quả, chế độ đãi
ngộ cụ thể chưa đổi mới.
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- Sự phát triển mạnh m của cuộc cách mạng KH-CN trên thế giới c thể
làm cho khoảng cách kinh tế và tri thức giữa Việt Nam và các nước ngày càng
lớn hơn, nước ta c nguy cơ bị tụt hậu xa hơn. Hội nhập quốc tế không chỉ tạo ra
cơ hội phát triển mà còn chứa đựng nhiều hiểm họa, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập
của những giá trị văn h a và lối sống xa lạ làm x i mòn bản sắc dân tộc.
- Sự phân h a trong xã hội c chiều hướng gia tăng. Khoảng cách giàu
nghèo giữa các nh m dân cư, các ngành kinh tế, khoảng cách giữa các v ng miền
ngày càng rõ rệt. Điều này c thể làm tăng thêm t nh trạng b t b nh đẳng trong sử
dụng lao động tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trong sử dụng lao động giữa các
ngành kinh tế, giữa các đơn vị sử dụng lao động. Chưa c chiến lược lâu dài và kế
hoạch cụ thể cho việc phát triển nhân lực ngành GTVT, nhiều chính sách và
quyết định thực thi chưa nh t quán.
- C hiện tượng chảy máu ch t xám (từ khối quản lý nhà nước sang liên
doanh, từ trong nước ra nước ngoài) trong khi chưa thu hút được nhiều trí thức
Việt Nam ở nước ngoài về làm việc lâu dài trong nước.
V. Đề xuất, kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải đối với việc điều chỉnh,
bổ sung, thay thế những vấn đề, nội dung không còn phù hợp trong Chiến
lƣợc, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam nhằm đảm bảo thực hiện có
hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lƣợc, Quy hoạch phát triển nhân
lực Việt Nam trong giai đoạn còn lại (2016-2020):
Nh m đảm bảo thực hiện c hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến
lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn còn lại (20162020), Bộ Giao thông vận tải c một số kiến nghị, đề xu t đối với việc điều
chỉnh, bổ sung, thay thế những v n đề, nội dung trong Chiến lược, Quy hoạch
phát triển nhân lực Việt Nam như sau:
1. Rà soát, điều chỉnh Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam,
trong đ định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nh n đến năm 2030, trong đ
xác định cụ thể yêu cầu nhân lực theo ngành, nghề đào tạo, làm cơ sở cho các
Bộ,ngành, địa phương điều chỉnh Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực,
phục vụ cho công tác phát triển nhân lực Việt Nam n i chung và để đẩy nhanh
việc đặt hàng đối với các cơ sở đào tạo.
2. Xây dựng hệ thống thông tin cung – cầu nhân lực hữu hiệu để đảm bảo
việc đào tạo nhân lực đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội về số lượng, cơ c u ngành
nghề và tr nh độ đào tạo.
3. Xây dựng hệ thống đánh giá phát triển nhân lực quốc gia, làm cho hệ
thống này c tác dụng giám sát đối với phát triển nhân lực.
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