
 1 

    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BÁO CÁO 

 Sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực 

 tỉnh Hà Giang Giai đoạn 2011-2020 

      

Thực hiện Công văn số 4338/BKHĐT-CLPT, ngày 6/6/2016 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai 

đoạn 2011-2020; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch 

phát triển nhân lực Giai đoạn 2011-2020 như sau: 

I. Kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2011 -2015) việc thực hiện các nhiệm vụ 

được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 

14/4/2011 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 

2011 – 2020 và Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 về việc phê duyệt 

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 

1. Những mặt được 

- Kiểm kê, đánh giá được hiện trạng phát triển ngồn nhân lực của tỉnh về số 

lượng, chất lượng, cơ cấu; qua đó xác định được điểm mạnh và những tồn tại yếu 

kém về nguồn nhân lực để đáp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 

giai đoạn hiện nay và so sánh với các địa phương trong khu vực . 

- Đánh giá thực trạng những điều kiện phát triển nhân lực, mạng lưới các cơ 

sở đào tạo, hệ thống các cơ chế, chính sách phát triển đào tạo, sử dụng nhân lực, 

đãi ngộ, thu hút nhân tài... 

- Dự báo nhu cầu nhân lực của tỉnh đến năm 2020; nêu rõ quan điểm, mục 

tiêu, phương hướng phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong sự nghiệp 

CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 

2. Những tồn tại hạn chế 

Sự tăng trưởng về số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, 

chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, tỷ 

lệ động chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng lớn, năng suất lao động thấp, chưa có sự 

gắn kết giữa đào tạo và sử dụng, số người lao động không theo đúng ngành nghề 

chuyên môn được đào tạo chiếm tỷ lệ cao, dẫn đến lãng phí nguồn lực về sử dụng 

lao động. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

Chưa xã hội hóa được vấn đề đào tạo nhân lực chung cho toàn tỉnh, các 

doanh nghiệp chưa vào cuộc để đào tạo nhân lực, chỉ trông chờ vào lực lượng lao 

động của nhà nước đào tạo để tuyển dụng. 

II. Tổng quan về tình hình triển khai xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực 

hiện quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh Hà Giang (2011-2020) 
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1. Thuận lợi 

Có định hướng theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND, ngày 22/9/2011 về phê 

duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Giai đoạn 2011-2020; sự chỉ đạo sát sao của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai xây dựng, phê duyệt và tổ chức 

thực hiện theo qui hoạch nhân lực được phê duyệt. 

2. Khó khăn thách thức 

- Việc làm cho lao động xã hội vẫn là vấn đề rất bức xúc, cung vẫn lớn hơn cầu 

lao động; chất lượng và cơ cấu lao động không chuyển dịch theo kịp yêu cầu phát 

triển, s  có nguy cơ tăng thất nghiệp ở mức độ cao. 

- Tỷ lệ lao động làm công ăn lương s  ngày càng tăng; vai trò điều tiết của tiền 

lương, tiền công đối với quan hệ cung - cầu lao động trên thị trường lao động ngày 

càng mạnh hơn, dẫn đến thu nhập của người lao động có sự chênh lệch rất cao do phụ 

thuộc vào trình độ chuyên môn và tay nghề lao động. 

- Toàn cầu hoá tất cả các lĩnh vực, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, vừa 

thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh và tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền 

kinh tế trong khu vực.   

3. Nguyên nhân của những khó khăn thách thức 

- Nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và bản thân người lao 

động về phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tự tìm việc 

làm còn hạn chế. 

- Cung - cầu về lao động vẫn mất cân đối (cung lớn hơn cầu). 

- Đầu tư giáo dục đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công 

nghiệp hoá - hiện đại hoá; Hệ thống các trường, trung tâm đào tạo của tỉnh thiếu cả về 

số lượng và cơ sở vật chất, chưa tạo được sự liên thông và gắn kết cần thiết giữa đào 

tạo với nhu cầu của thị trường lao động.  

- Thể chế kinh tế thị trường đã hình thành nhưng còn mới; cơ chế, chính sách 

chưa hoàn thiện; chưa thực sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. 

III. Tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trong quy hoạch phát 

triển nhân lực của tỉnh Hà Giang (2011-2020) 

1. Những mặt được 

a) Dân số trung bình tỉnh Hà Giang tính đến hết năm 2015 là 806.702 người; 

trong đó: 

- Lực lượng lao động  từ 15 tuổi trở lên: 512.122 lao động. 

- Lao động  từ 15 tuổi trở lên đang có việc làm: 510.112 lao động. 

b) Về giáo dục: 

- Số trường đạt chuẩn quốc gia (cấp độ 1 và 2) tăng từ 50 trường năm 2011 lên 

126 trường năm 2015. Tỉnh hoàn thành chương trình Phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ 5 tuổi. 

- Giáo viên tăng từ 15.399 lên đến 16.723 người, cán bộ quản lý tăng từ 1.674 

người lên đến 1.529 người, nhân viên tăng từ 1.679 người lên đến 1.894 người. 
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- Trình độ đào tạo có sự dịch chuyển tích cực; Đào tạo giảm các trình độ trung 

cấp, cao đẳng và tăng đào tạo trình độ và trên đại học; trong giai đoạn 5 năm 2011-

2015, người có trình độ thạc sỹ tăng từ 84 người lên thành 252 người và 6 người đạt 

trình độ tiến sỹ. Tỷ lệ nhà giáo, cán bộ quản lý có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên 

chuẩn theo ngành học,cấp học đạt gần 100%. 

- Đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại địa phương, tỉnh 

đã có định hướng đào tạo một số ngành chủ yếu để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho 

phát triển kinh tế - xã hội, tập trung đào tạo nhân lực lĩnh vực giáo viên mầm non, y 

tế cộng đồng, dịch vụ, du lịch, thương mại, nông, lâm nghiệp,... Tiếp tục thực hiện 

mở rộng quy mô đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ 

đào tạo; đẩy mạnh công tác truyền thông; thực hiện các giải pháp phân luồng để 

tăng tỷ lệ học sinh sau THCS vào học trung cấp nghề; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề 

và trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát 

triển kinh tế - xã hội.  

c) Về lao động qua đào tạo và đào tạo  

- Nguồn nhân lực của tỉnh đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, hình 

thành đội ngũ lao động có trình độ đào tạo và cơ cấu ngành nghề tương đối hợp lý, 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Công tác quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của tỉnh giai đoạn 

2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được quan tâm. Hệ thống mạng lưới 

cơ sở dạy nghề được phát triển sâu rộng.  

- Giai đoạn 2011 - 2015 đào tạo nghề được 87.245 người, trong đó số lao 

động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 là 71.581 người; 

Trung cấp nghề là 5.778 người; Cao đẳng nghề là 409 người; xã hội hóa: 9.477 

người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo giai đoạn 2011-2015 tăng từ 33% năm 2011 lên 

46% năm 2015 ( vượt 1% so với kế hoạch đặt ra); trong đó lao động qua đào tạo 

nghề là 37,1%; trong tổng số lao động được đào tạo nghề 87.245 người, có 62.816 

người việc làm (tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 72%). 

- Mạng lưới cơ sở dạy nghề: Đến nay trên địa bàn tỉnh có 15 cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp: 01 trường Cao đẳng nghề; 01 Trường Trung cấp nghề, 10 TT GDNN - 

GDTX cấp huyện; 01 TTDN tư thục; 02 cơ sở đào tạo nghề của hội đoàn thể. 

- Đội ngũ giáo viên - cán bộ quản lý dạy nghề: Đến cuối năm 2015 toàn tỉnh 

có 434 cán bộ quản lý giáo viên dạy nghề của các cơ sở. Trong đó: Cán bộ quản lý: 

159 người; giáo viên dạy nghề 275 người. Đối với một số nghề đào tạo nông nghiệp 

các cơ sở dạy nghề đã huy động đội ngũ những hộ sản xuất giỏi tham gia hướng dẫn 

thực hành. Bên cạnh lực lượng giáo viên cơ hữu, một số địa phương đã có hướng 

huy động thêm số cán bộ chuyên môn đang công tác tại các Trạm Khuyến  nông, 

Bảo vệ thực vật, Thú y... để cùng tham gia dạy nghề cho nông dân. 

IV. Tình hình thực hiện nhiệm vụ nêu trong Quy hoạch phát triển nhân 

lực giai đoạn 2011 – 2020 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Giáo dục nâng cao trình độ học vấn của nguồn nhân lực 
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- Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh được củng cố 

và phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Tỷ lệ học sinh trong độ 

tuổi đi học tăng nhanh, mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển rộng khắp trong toàn 

tỉnh đã mở rộng cơ hội học tập cho mọi người. Hệ thống trường phổ thông dân tộc 

bán trú tăng tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh dân tộc thiểu số có thêm điều kiện 

học tập. 

- Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT được đẩy mạnh; 

nhận thức của học sinh về việc chọn ngành, nghề đào tạo được nâng lên; công tác  

giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tìm việc làm sau tốt nghiệp được thay đổi tích cực 

- Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo được triển khai theo các năm 

học đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hoạt động giảng dạy và giáo dục của các nhà 

trường trong tình hình hiện nay 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ khuyến khích nhà giáo học tập nâng cao trình 

độ, nhà giáo đạt thành tích cao trong công tác đồng thời nghiêm túc kỷ luật những 

giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật 

- Thực hiện tuyển dụng, luân chuyển, điều động CBQL, GV giữa các đơn vị 

nhằm đảm bảo về số lượng, cơ cấu giáo viên theo quy định,  

1.2. Nâng cao trình độ chuyên môn - kỹ thuật của nguồn nhân lực 

- Huy động được cả hệ thống chính trị cán bộ, đảng viên và nhân dân từ tỉnh, 

huyện và các xã vào cuộc để triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho người 

lao động;  

- Huy động được đội ngũ giáo viên thỉnh giảng là các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, 

nghệ nhân, công nhân có tay nghề cao, nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề 

cho lao động nông thôn.  

- Sau học nghề có trên 70% lao động nông thôn tiếp tục làm nghề cũ, nhưng 

năng suất, hiệu quả, thu nhập được nâng lên. Một số lao động khi học nghề đã có 

việc làm mới ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề, làm dịch vụ; một bộ phận 

lao động nông thôn đã thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, giải quyết việc làm cho bản 

thân và các lao động khác. Số người thoát ngh o, số người có thu nhập khá tăng lên;  

- Các cơ sở dạy nghề đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhu cầu 

của người dân và phát triển kinh tế của địa phương; Nhận thức của nhân dân về học 

nghề có chuyển biến tích cực, lao động tham gia học nghề ngày một nhiều; 

- Các nguồn lực được huy động để lồng ghép tổ chức thực hiện dạy nghề cho 

lao động nông thôn; ngành nghề mới được bổ sung đáp ứng nhu cầu người học và 

đặc điểm vùng miền. 

2. Những tồn tại hạn chế 

- Tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến ý 

thức, trách nhiệm nghề nghiệp của một bộ phận không nhỏ cán bộ quản lý, giáo 

viên; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quyết liệt trong công tác  chỉ 

đạo sự nghiệp pháp triển giáo dục của địa phương. 

- Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên; một bộ phận nhân dân chưa 

tìm được hướng vươn lên để thoát nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào hỗ 

trợ của nhà nước;  một số lao động tham gia học nghề nhưng không quyết tâm theo 

nghề. 
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3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế 

- Người lao động nhận được rất ít sự tư vấn, hỗ trợ của chính quyền và các cơ 

quan chuyên môn về đào tạo, việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất và thị trường tiêu thụ 

sản phẩm; Sự phối kết hợp giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh; phối hợp giữa 

chính quyền và người dân còn nhiều thiếu sót, chưa tập trung nên gây khó khăn 

trong việc định hướng, theo dõi, tổng hợp báo cáo và tổ chức thực hiện của người 

lao động. 

- Lao động nông thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó 

khăn nên việc tiếp cận học nghề và hành nghề rất hạn chế do không có vốn đầu tư.  

- Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ của tỉnh chưa phát triển, các doanh nghiệp 

trên địa bàn quy mô nhỏ, chủ yếu là hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nhu 

cầu sử dụng lao động qua đào tạo không ổn định. 

V. Tình hình thực hiện giải pháp nêu trong Quy hoạch phát triển nhân 

lực giai đoạn 2011 – 2020 

1. Những mặt đạt được 

 - Công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã được các 

cấp chính quyền quan tâm thực hiện, bước đầu đã phát huy hiệu quả; việc nhận thức 

về công tác phân luồng đào tạo, lựa chọn nghề nghiệp, hình thức đào tạo cho phù 

hợp với năng lực, sở trường và điều kiện kinh tế  của nhân dân đã góp phần nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. 

 - Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

CBQL, nhà giáo nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phát triển nghề nghiệp liên tục 

của giáo viên. Trung bình mỗi năm bồi dưỡng được trên 15.500 lượt cán bộ quản lí 

(CBQL), giáo viên được bồi dưỡng cập nhật kiến thức chính trị, kiến thức về 

chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý.  

 - Phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản 

lý nhà nước, quản lý giáo dục cho đội ngũ CBQL trong ngành theo quy định. 

 - Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo: chế 

độ lương, thưởng; các chính sách thu hút, khuyến khích CBQL, GV học tập nâng 

cao trình độ. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở dạy nghề làm tốt công tác tư vấn về chính sách, 

pháp luật lao động, dạy nghề, đi xuất khẩu lao động đối với người lao động; tư vấn 

định hướng học nghề, giới thiệu việc làm sau đào tạo cho người lao động; 

- Rà soát thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai 

đoạn 2016 - 2020; 

2. Tồn tại, hạn chế  

- Chế độ chính sách đối với nhà giáo chưa có chính chính thỏa đáng nhằm thu 

hút được người giỏi vào ngành giáo dục, chưa tạo được động lực phấn đấu vươn lên 

trong hoạt động nghề nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo chưa 

đáp ứng được các yêu cầu đổi mới giáo dục. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường còn thiếu và đã xuống cấp; thư viện, 

phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn và các phương tiện dạy học chưa đảm bảo về 
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số lượng, chủng loại và chất lượng so với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; 

quỹ đất dành cho các cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn quy định. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chưa triển khai một cách đồng bộ, 

chưa xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát hàng năm mà chỉ thực hiện thông qua 

lồng ghép. 

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Kinh phí đầu tư cho giáo dục còn thấp chưa đáp ứng được cho các hoạt 

động, chủ yếu mới đáp ứng chi cho con người và mua sắm cơ sở vật chất, phần chi 

cho hoạt động chuyên môn còn thấp.   

- Đội ngũ giáo viên đã được bổ sung song còn thiếu, hạn chế về chuyên môn, 

nghiệp vụ sư phạm, cơ cấu ngành nghề; thiếu giáo viên cơ hữu dạy nghề cho các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp. 

VI. Giải pháp khắc phục trong giai đoạn 2016-2020 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về 

phát triển nhân lực 

- Tuyên truyền phổ biến, cung cấp đầy đủ các thông tin về công tác nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh đến toàn thể cán bộ và nhân dân; chỉ đạo các 

cấp chính quyền địa phương đưa tin, phản ánh một cách đầy đủ về công tác đào tạo, 

bồi dưỡng, nhằm giúp cho cán bộ và người dân tích cực tham gia vào công tác đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. 

- Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, làm tốt công tác tư vấn về 

chính sách, pháp luật lao động, dạy nghề, đi xuất khẩu lao động đối với người lao 

động; tư vấn về định hướng học nghề, giới thiệu việc làm sau đào tạo cho người lao 

động. 

2. Đổi mới quản l  Nhà nước về phát triển nhân lực 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm thu 

thập, xây dựng hệ thống thông tin về cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo 

cân đối cung - cầu nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội. 

- Các ngành và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của ngành và của địa phương trên cơ sở Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Quy hoạch phát triển nhân lực của 

tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.  

- Thành lập Hội đồng đào tạo nhân lực cấp tỉnh, gồm đại diện lãnh đạo các 

ngành, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn để giúp Uỷ 

ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện, điều chỉnh quy hoạch và xây dựng chính sách, 

cơ chế đào tạo nhân lực. 

- Thực hiện chế độ ưu đãi về sử dụng đất đai, vay vốn ưu đãi để đầu tư xây 

dựng các cơ sở phát triển nhân lực; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị giảng 

dạy. 




