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

 giai đoạn 2011-2020 

  

Căn cứ Công văn số 4338/BKHĐT-CLPT ngày 06/6/2016 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, UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo như sau: 

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

được Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương tại Quyết định số 

579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 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 phê 

duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. 

Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày và Quyết định số 1216/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, 

UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp xây dựng 

quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2020, quy hoạch đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 23/2/2012. 

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành các kế hoạch, đề án, duyết định về phát 

triển nguồn nhân lực của tỉnh như: Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 21/7/2008 

của UBND tỉnh về đào tạo 50 thạc s , tiến s  và 200 cán bộ nguồn lãnh đạo qu n 

l  của tỉnh giai đoạn 2008-2015; Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 

của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo sau đại h c cho công chức, viên chức 

ngành Giáo d c và Đào tạo giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 688/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2010 của UBND tỉnh phê duyệt đề án Đào tạo sau đại h c ở nước ngoài 

giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 29/1/2011 của UBND 

tỉnh phê duyệt đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Kế hoạch số 249/KH-

UBND ngày 07/02/2012 của UBND tỉnh về đào tạo bồi dư ng cán bộ, công chức 

giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của UBND 

tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức ngành Y tế giai đoạn 2011-

2020; Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của của UBND tỉnh ban hành 

chế độ đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức, viên chức, thu hút nguồn nhân lực 

tỉnh Kiên Giang và một số văn b n liên quan đến đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực của tỉnh. 

Nhìn chung việc xây dựng, ban hành quy hoạch và các kế hoạch chi tiết về 

phát triển nhân lực các ngành của tỉnh kịp thời, các văn b n trên đã tác động tích 

cực, giúp các ngành, các cấp triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dư ng phát triển 

nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian qua.  

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, xem công tác đào 

tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nhân lực là nhiệm v  quan 

tr ng, thường xuyên, từ đó công tác đào tạo, bồi dư ng có những chuyển biến tích 

cực. Đã tập trung đào tạo chuẩn hóa cán bộ theo chức danh, nhất là cán bộ chuyên 

trách và công chức xã, phường, thị trấn; đào tạo sau đại h c số lượng tăng nhanh; 
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chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, góp phần mang lại hiệu 

qu  cao trong nhiệm v  phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung, 

chương trình đào tạo từng bước được đổi mới; tăng cường đào tạo gi ng viên; 

quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo trong tỉnh; Trường 

Đại h c Kiên Giang được thành lập vào năm 2015, góp phần quan trong đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long 

nói chung. 

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

thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương giai đoạn 2011-2020 

Thuận lợi trong việc tiến hành xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

tỉnh là được sự đồng thuận của các ngành các cấp; m c tiêu là nắm được thực 

trạng đội ngũ nhân lực của tỉnh, từ đó đề ra các gi i pháp thích hợp cho  yêu cầu 

phát tiển kinh tế- xã hội của tỉnh giai đoạn đến năm 2020. 

UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch phát 

triển nhân lực của tỉnh theo đúng trình tự Trung ương và các Bộ ngành hướng 

dẫn. Tỉnh đã thành lập Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 

2020. Hội đồng Phát triển nhân lực tỉnh có nhiệm v  chỉ đạo triển khai thực hiện 

Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2010-2020; chỉ đạo các sở, ban ngành 

trong tỉnh dựa vào quy hoạch đã được phê duyệt c  thể hoá các m c tiêu, nhiệm 

v  đã nêu trong quy hoạch; lồng ghép các m c tiêu, định hướng, nhiệm v  và gi i 

pháp phát triển nguồn nhân lực vào kế hoạch hàng năm, 5 năm của tỉnh; đẩy mạnh 

bồi dư ng, đào tạo theo quy hoạch; xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực trung 

hạn và hàng năm phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh; xây dựng 

cơ chế, chính sách để phát triển nguồn nhân lực và dự báo nhu cầu nhân lực trên 

địa bàn. 

Hạn chế là, trong quá trình xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 

2011-2020, các ngành, các cấp không tránh khỏi những khó khăn, lúng túng như 

chưa thật sự nắm bắt một cách toàn diện về phương pháp luận, về phương pháp 

cân đối cung cầu nhân lực (số lượng, cơ cấu, trình độ) ở từng l nh vực kinh 

tế.v.v… 

III. Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong 

Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2020. 

Kiên Giang là tỉnh có dân số đứng thứ hai trong vùng đồng bằng sông Cửu 

Long; năm 2015 dân số trên 1.762.200 người, trong đó lao động đang làm việc là 

1.074.485 người trong độ tuổi lao động. Nguồn cung lực lượng lao động ph c v  

nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh khá dồi dào, nhưng số lao động đáp ứng yêu 

cầu tuyển d ng của các doanh nghiệp không nhiều, do thiếu tay nghề, kỹ năng, 

thực hành xã hội (làm việc theo nhóm, kh  năng tư duy độc lập, sáng tạo, giao 

tiếp). 

Trong 5 năm qua, tỉnh không ngừng đầu tư xây mới, nâng cấp các trường 

h c, cơ sở đào tạo, dạy nghề. Toàn tỉnh hiện có 694 cơ sở giáo d c và đào tạo, 

tăng 20 cơ sở so với năm 2010, trong đó có: 136 trường mầm non, 514 trường phổ 

thông, 5 trường cao đẳng, 4 trường trung cấp nghề, 4 trường nghiệp v , 15 trung 

tâm bồi dư ng chính trị, 14 trung tâm giáo d c thường xuyên, 1 trường chính trị 



3 

 

tỉnh và 1 trường Đại h c (Trường Đại h c Kiên Giang). Các cơ sở giáo d c và 

đào tạo đã góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận 

lợi cho người lao động nâng cao trình độ, tay nghề, góp phần gi i quyết việc làm 

tại tỉnh đạt kết qu  c  thể như sau:  

- Về tỷ lệ người dân biết đ c biết viết so với dân số đạt 95,21% tăng 1% so 

với năm 2010; người dân trong độ tuổi h c hết tiểu h c so với dân số đạt 99,7%. 

Tỷ lệ h c sinh tốt nghiệp trung h c phổ thông bình quân hàng năm trong giai đoạn 

2011-2015 là 98,95%, tăng 25% so giai đoạn trước và tỷ lệ h c sinh trúng tuyển 

vào đại h c, cao đẳng là 37,66%. 

- Về đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức: Từ năm 2011 đến nay đã tạo điều 

kiện cho 62.748 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dư ng, tập huấn chuyên môn, nghiệp v  và l  luận chính trị, trong đó đào tạo 

chuyên môn 5.760 lượt người, chính trị 9.448 lượt người và bồi dư ng 47.450 

lượt người. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dư ng với hàng 
nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp tin h c, ngoại ngữ, kiến 

thức qu n l  nhà nước. Nhờ đó, góp phần quan tr ng vào việc chuẩn hóa và nâng 

cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động của tỉnh cơ b n đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm v .  

- Về đào tạo đội ngũ trí thức: Đến nay, nguồn nhân lực ph c v  trong các cơ 

quan hành chính nhà nước, số cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện có 

trình độ sau đại h c chiếm 4,6% tổng số, tăng 3,1%; Cán bộ cấp xã có trình độ 

trung cấp trở lên chiếm 75%, tăng 19% so với năm 2010. Nguồn nhân lực trong 

tỉnh đã tăng nhanh về số lượng và nâng lên chất lượng; từ năm 2011 đến nay đã 

và đang đào tạo 13.397 người có trình độ từ đại h c trở lên. Tính đến năm 2015, 

toàn tỉnh có trên 36.000 người có trình độ đào tạo từ đại h c trở lên, chiếm 

kho ng 2,05% dân số, trong đó có 23 tiến s , 703 thạc s , 61 bác s  chuyên khoa 

cấp II, 357 bác s  chuyên khoa cấp I, có 945 bác s , 90 dược s  đại h c, 1.657 điều 

dư ng, 618 nữ hộ sinh và 3.258 nhân viên, hộ l . Giai đoạn 2011-2015, đã phối 

hợp với các trường tổ chức đào tạo cho 457 viên chức (y s , điều dư ng, dược sỹ) 

các loại; Đào tạo cho 259 công chức, viên chức sau đại h c (trong đó có 4 tiến s , 

34 thạc s , 19 chuyên khoa cấp II và 202 chuyên khoa cấp I) ngoài ra, đã cử 17 

h c sinh đi đào tạo theo địa chỉ sử d ng về các chuyên khoa lao, tâm thần, pháp y.  

- Nguồn nhân lực khoa h c công nghệ ngày càng tăng c  về số lượng và chất 

lượng, ước đến năm 2015 là 27.150 người, trong đó nhân lực khoa h c- công 

nghệ ph c v  cho l nh vực khoa h c và nhân văn chiếm tỷ tr ng kho ng 17,6%; 

l nh vực khoa h c tự nhiên là 10,8%; l nh vực khoa h c nông nghiệp 8,6%; l nh 

vực y tế kho ng 41,1% và l nh vực giáo d c kho ng 21,9%. Với số lượng, cơ cấu, 

chất lượng đội ngũ trí thức hiện nay cơ b n đáp ứng được yêu cầu trước mắt về 

phát triển kinh tế-xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. 

- Nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  có 1.492 người, 

trong đó có 4 tiến s , 69 thạc s , 577 cử nhân, 76 cao đẳng, 490 trung cấp và sơ 

cấp các loại 276 người 

- Về đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ qu n l  ngành Giáo d c và Đào tạo, 

được các cấp quan tâm. Toàn ngành hiện có 23.568 người (ngoài công lập là 303 
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người), trong đó cán bộ qu n lý: 1.494 người; giáo viên: 18.488 và nhân viên là 

3.586 người; so với năm h c 2010-2011, tăng 2.026 người (cán bộ qu n l  217, 

giáo viên 1.263, nhân viên 546). Tỷ lệ cán bộ, giáo viên trẻ được đào tạo chính 

quy, đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn ngày càng tăng, bình quân mỗi năm tăng hơn 

500 cán bộ, giáo viên các cấp, hiện có trên 99% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và 

trên chuẩn, trong đó có 03 tiến s , 214 thạc s , 71 nhà giáo được phong tặng danh 

hiệu Nhà giáo ưu tú. Nhìn chung, đội ngũ giáo viên ngày càng lớn mạnh, số lượng 

đào tạo chính quy ngày càng nhiều, cơ b n đáp ứng yêu cầu gi ng dạy theo quy 

định. Hầu hết giáo viên, cán bộ qu n l  có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, tinh 

thần trách nhiệm cao, tích cực h c tập nâng cao trình độ chuyên môn, và có   chí 

phấn đấu vươn lên.   

- Về công tác đào tạo nghề: Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề có 

chuyển biến tích cực. Đ ng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dư ng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, 

kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, văn b n quy phạm pháp luật; dành nhiều 

ngân sách cho sự nghiệp giáo d c, đào tạo và dạy nghề; tỷ lệ lao động qua đào tạo 

tăng dần qua các năm. Đến năm 2015, tỷ lệ lao động được qua đào tạo chung của 

tỉnh đạt 52%, trong đó đào tạo nghề đạt 43%, (giai đoạn 2011-2015 đã đào tạo 

nghề cho 192.014 người) tỷ lệ lao động qua đào tạo chung, đào tạo nghề đạt m c 

tiêu quy hoạch đề ra. Mạng lưới dạy nghề trong tỉnh được mở rộng theo hướng 

huy động tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn vốn, đội ngũ giáo viên và cán 

bộ qu n l ; các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề được thành lập đã tập trung 

đào tạo cho các vùng kinh tế và đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh. 

Cùng với việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, bước đầu đã thu hút được các 

thành phần kinh tế, tổ chức xã hội ngoài công lập tham gia đào tạo nghề, từng 

bước đáp ứng yêu cầu xã hội.  

Công tác đào tạo nghề đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động từng 

bước nâng cao nhận thức, thói quen canh tác, tác phong làm việc theo  hướng tiếp 

cận với tác phong công nghiệp. Sau h c nghề người dân đã biết ứng d ng khoa 

h c kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch v , nâng cao thu 

nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của địa phương. 

- Về công tác đào tạo cho doanh nghiệp: Công tác đào tạo nghề hỗ trợ nguồn 

nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được các cấp, các ngành quan tâm thực 

hiện. Trong những năm qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 

Kiên Giang đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và các trường tổ chức 40 lớp 

tập huấn, hỗ trợ kiến thức về qu n trị, qu n l  doanh nghiệp cho 2.800 lượt h c 

viên của 863 doanh nghiệp. 

- Về kinh phí đào tạo, bồi dư ng nguồn nhân lực: Trong những năm qua dù 

ngân sách còn khó khăn, nhưng tỉnh vẫn cố gắng ưu tiên đầu tư cho công tác đào 

tạo nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Tổng kinh 

phí đào tạo, bồi dư ng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 ước kho ng 12.816 

tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp cho giáo d c đào tạo, dạy nghề là 10.640 tỷ đồng, 

vốn đầu tư cơ sở vật chất 2.176 tỷ đồng. 
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- Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực khá lớn, nhưng do ngân 

sách còn eo hẹp, nên mức đầu tư có mặt hạn chế,  nh hưởng đến hiệu qu  đào tạo, 

bồi dư ng nguồn nhân lực của tỉnh. 

- Về chính sách thu hút nguồn nhân lực, UBND tỉnh đã ban hành chính sách 

thu hút, tr ng d ng, đãi ngộ những người có trình độ chuyên môn, tay nghề cao 

về công tác tại một số ngành, l nh vực quan tr ng và có tiềm năng, thế mạnh của 

tỉnh.  

Nhìn chung, chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh có quan tâm đổi mới 

nâng lên và đạt được một số kết qu  nhất định. Tuy nhiên, do chính sách thu hút 

và môi trường làm việc của tỉnh chưa thuận lợi nên số lượng người về tỉnh làm 

việc không nhiều, thậm chí có một số trí thức sau khi được đào tạo nâng cao đã 

xin chuyển đi nơi khác làm việc. 

- Về gi i quyết việc làm sau đào tạo, trong giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh 

gi i quyết việc làm cho 165.545 lượt lao động, tăng 25.470 lao động so giai đoạn 

trước, góp phần gi m tỷ lệ thất nghiệp từ 3,45% năm 2010 xuống còn 2,69% năm 

2015.  

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại h c, cao đẳng, trung cấp có việc làm kho ng 

60-65%; lao động qua đào tạo nghề có việc làm trên 75% và lao động nông thôn 

sau đào tạo nghề có việc làm 78,6%. Lao động xuất khẩu có 445 người (chủ yếu 

tại Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước lân cận), gi m 601 người so với giai đoạn 

trước. Nguyên nhân chính là hết thời hạn hợp đồng nhưng người lao động không 

trở về nước,  nh hưởng đến việc k  kết hợp đồng lao động với các nước ở những 

năm tiếp theo. Hầu hết số cán bộ, công chức và sinh viên được đào tạo theo đề án 

đào tạo nhân lực ở nước ngoài đều được phân công, bố trí làm việc tại các sở, ban, 

ngành của tỉnh. 

      - Một số chỉ tiêu phát triển nhân lực tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011-2020: 
            

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2010 

Năm 

2015 

Kế 

hoạch  

2020 

I 
Nâng cao trí lực và kỹ năng lao 

động 
    

1 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 30 52 67 

2 Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề  % 22,75 43 50 

3 
Số lao động được đào tạo nghề hằng 

năm 
Người 35.000 44.800 25.000 

4 
Số lao động được gi i quyết việc làm 

hằng năm  

Lượt 

người 
29.030 33.194 

35.000-

40.000 

5 
Số sinh viên đại h c - cao đẳng trên 

10.000 dân 

sinh 

viên 
79,09 79,11 81,76 

6 Tỷ lệ trúng tuyển đại h c, cao đẳng % 43,73 37,66 45 

7 Trường dạy nghề chất lượng cao Trường - 1 2 

8 Trường đại h c  Trường - 1 1 

9 
Nhân lực trình độ từ đại h c, thạc s  

trở lên một số l nh vực: 
Người    
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 - Số lao động trình độ thạc sĩ trở lên 

và chuyên viên chính trở lên trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

Người 370 452 495 

 

- Số giảng viên đại học, cao đẳng có 

trình độ thạc sĩ trở lên và giảng viên 

chính trở lên 

Người 122 217 253 

 

- Số lao động trình độ đại học, thạc 

sĩ trở lên và nghiên cứu viên chính 

trở lên trong lĩnh vực khoa học-công 

nghệ 

Người 81 726 1.026 

 

- Số lao động ngành Y-Dược trình độ 

đại học và thạc sĩ trở lên, bác sỹ 

chuyên khoa I và II trở lên 

Người 990 1.951 2.300 

10 Tỷ lệ huy động h c sinh đến trường:     

 - Tiểu học % 96,88 97,53 99 

 - THCS % 91,76 93,82 96 

 - THPT  % 27,83 33,54 40 

II Nâng cao thể lực nhân lực  Người    

1 Tuổi th  trung bình  Tuổi  73 74 

2 
Tỷ lệ suy dinh dư ng trẻ em dưới 5 

tuổi 
% 17,3 13,6 12 

 

IV. Đánh giá chung 

  - Về tiến bộ 

Đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 

những nhiệm v  quan tr ng, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân quan 

tâm thực hiện. 

Cơ sở vật chất, quy mô đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ qu n l  ngày 

càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm v  giáo d c và đào tạo ngày một tốt hơn. 

Chất lượng giáo d c phổ thông ngày càng đi vào thực chất; tỷ lệ h c sinh đi h c 

đúng độ tuổi tăng, h c sinh bỏ h c gi m, h c sinh tốt nghiệp trung h c phổ thông 

và trúng tuyển vào đại h c, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước làm tiền đề để 

nâng cao trình độ dân trí và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong 

những năm qua. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn và trên chuẩn ngày 

một nâng lên, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm v  được giao. Nguồn 

nhân lực chất lượng cao sau đại h c được quy hoạch gắn với đào tạo, bố trí đã 

phát huy được năng lực, hiệu qu  công tác. Công tác đào tạo chuyên nghiệp và 

đào tạo nghề có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng lên tỷ lệ lao động qua 

đào tạo chung và đào tạo nghề đạt m c tiêu so với quy hoạch đề ra (so với m c 

tiêu của năm 2015). 

- Những tồn tại, hạn chế 

Chất lượng giáo d c phổ thông tuy có nâng lên nhưng còn thấp so với mặt 

bằng chung c  nước. Nội dung, phương pháp gi ng dạy chậm đổi mới, chưa quan 

tâm đúng mức đến rèn luyện kỹ năng sống, thực hành cho h c sinh, sinh viên. 
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Tỉnh chưa có Trường thực hành kỹ năng sư phạm để nâng cao năng lực nghiệp v  

sư phạm và kiểm định chất lượng trong đào tạo đội ngũ giáo viên. 

Công tác đào tạo, bồi dư ng cán bộ, công chức, viên chức có mặt chưa đáp 

ứng nhu cầu. Hình thức đào tạo phần lớn là tại chức, chuyên tu nên chất lượng có 

mặt hạn chế. Công tác quy hoạch đào tạo sau đại h c chưa chặt chẽ, thiếu đồng 

bộ, chưa phát huy tốt hiệu qu  (kế hoạch đào tạo 50 thạc s , tiến s  và 200 cán bộ 

nguồn lãnh đạo qu n l  của tỉnh đến nay mới đạt 62%; tỷ lệ cán bộ, công chức 

cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị còn thấp. Đào tạo cán bộ trẻ, 

sinh viên mới tốt nghiệp đại h c và số cán bộ khoa h c, kỹ thuật giỏi trên một số 

l nh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh còn rất ít; bố trí làm việc không đúng 

ngành, nghề đào tạo còn khá nhiều kho ng 15%). 

Đào tạo chuyên nghiệp và đào tạo nghề còn chồng chéo, trùng lắp giữa các 

trường trong tỉnh; một số trường chỉ tập trung đào tạo, dạy nghề ngắn hạn, chưa 

đáp ứng yêu cầu tuyển d ng của doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên ra trường chưa có 

việc làm còn khá cao (kho ng 30-35%). Cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch 

chậm, trình độ lao động nông thôn thấp, thiếu lao động có tay nghề cao theo nhu 

cầu của xã hội.  

Một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dư ng, thu hút nguồn nhân lực của tỉnh 

còn thấp so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; chế độ chính sách đãi ngộ, 

môi trường làm việc sau đào tạo còn thấp nên một số cán bộ, công chức sau khi 

được đào tạo trình độ cao đã chuyển công tác ra ngoài tỉnh. Thu hút trí thức trẻ 

xuất sắc, các nhà khoa h c tâm huyết về Kiên Giang làm việc còn rất hạn chế. 

Đội ngũ cán bộ ngành y tế những năm qua được quan tâm đào tạo, bồi 

dư ng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành, tuy nhiên một 

số chỉ số vẫn còn thấp so với bình quân chung c  nước như: tỷ lệ bác s /vạn dân là 

6,07 (c  nước là 7,4), tỷ lệ dược s /vạn dân là 0,92 (c  nước là 1,9), viên chức 

chuyên ngành điều dư ng còn rất thiếu so với yêu cầu. Đặc biệt còn thiếu bác s  

chuyên khoa lao, tâm thần, pháp y, gi i phẩu bệnh.  

Đối với đề án Đào tạo sau đại h c ở nước ngoài giai đoạn 2011-2015, kết qu  

thực hiện chỉ đạt 24,17% so với m c tiêu đề ra; đề án chưa thu hút được nhiều 

sinh viên tham gia.  

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác 

đào tạo, bồi dư ng nguồn nhân lực cho ngành, địa phương. Sự phối hợp giữa các 

ngành và địa phương về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiệu qu  

chưa cao. Công tác thống kê và cập nhật số liệu về nguồn nhân lực chưa thật sự 

chính xác, do nguồn thông tin còn hạn chế. Công tác qu n l  nguồn nhân lực vừa 

qua mới quan tâm đến lực lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà 

nước, còn các lực lượng khác ít được các cơ quan qu n l  quan tâm, dẫn đến tình 

trạng người có trình độ chuyên môn, tay nghề cao chưa phát huy tốt. 

- Nguyên nhân của hạn chế 

 Điểm xuất phát về mặt bằng dân trí của tỉnh Kiên Giang thấp, có vị trí cách 

xa các trung tâm kinh tế lớn, giao thông không thuận lợi; ngân sách đầu tư cho sự 

nghiệp giáo d c, đào tạo và dạy nghề của tỉnh còn nhiều khó khăn.  




