- Thông tin nhu cầu nhân lực trên địa bàn tỉnh được tổng hợp, đăng tải
trên website của Trung tâm dịch vụ việc làm (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội). Qua đó, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu về
việc làm, tuyển dụng nhân sự có thể tìm kiếm cơ hội nhanh chóng, thuận tiện
hơn.
2. Tồn tại, hạn chế
- Chỉ lồng ghép được một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu vào
Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, hàng năm.
- Thông tin cung cầu nhân lực còn hạn chế, chỉ tập trung vào thông tin về
các đối tượng có nhu cầu tìm việc làm, thông tin tuyển dụng của các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, mà chưa có đánh giá, báo cáo tổng quan về
tình hình nhân lực, thị trường lao động của tỉnh.
3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
- Để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh nên chỉ lồng ghép một số chỉ tiêu,
nhiệm vụ chủ yếu.
- Công tác điều tra khảo sát chưa được tổ chức thực hiện trên diện rộng.
- Việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dự báo
nhu cầu nhân lực còn hạn chế.
4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế
- Tiếp tục rà soát, chỉ đạo tham mưu lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển nhân lực vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
- Tăng cường mối quan hệ, phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các
doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để có cơ sở dự báo
nhu cầu nhân lực chuẩn xác hơn.
- Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác dự báo nhân lực được trau
dồi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
II. Tổng quan về tình hình triển khai xây dựng, phê duyệt và tổ chức
thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 20112020
Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 20112020, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực
hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời ban
hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 và
đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015 theo
Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ(2).
1. Kết quả đạt được
(2)

; Được bành hành ngày 25/7/2012 (số 1322/KH-UBND)..

2

- Quy hoạch được khẩn trương triển khai xây dựng, phê duyệt và công bố
rộng rãi.
- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày
02/5/2011 thành lập Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 20112020(3) và kiện toàn theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 31/3/2014. Với
chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh
đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ về
phát triển nhân lực trên địa bàn.
- Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực
giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 20112015), Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các sở, ngành và đơn vị có liên quan(4) tham
mưu, triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định phê duyệt Quy
hoạch phát triển nhân lực, đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo tinh
thần Chỉ thị 18/CT-TTg.
- Nhiều kế hoạch, chương trình được xây dựng và triển khai thực hiện đã
góp phần nâng cao hiệu quả Quy hoạch(5).
2. Những thuận lợi
- Các cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác phát
triển nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh - tế xã hội của tỉnh; theo đó, các
chính sách liên quan đến phát triển nhân lực, như: chính sách hỗ trợ cán bộ,
công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học; chính sách thu hút cán
bộ, sinh viên về công tác tại tỉnh... đã được ban hành và đi vào thực tiễn.
- Chất lượng giáo dục phổ thông từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh
được tốt nghiệp THPT và đậu đại học tăng hàng năm; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm
mạnh, tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục tiểu học
đúng độ tuổi. Mạng lưới cơ sở dạy nghề, hệ thống giáo dục TCCN, CĐ và ĐH
ngày càng được quan tâm đầu tư.
- Kon Tum là tỉnh có dân số trẻ, dân số trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ
cao (khoảng 59,5%). Trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, ý thức kỷ luật và
kỹ năng lao động của lực lượng lao động đang dần được nâng lên.
(3)

: Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo
quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội về việc thành lập Hội đồng phát
triển nhân lực cấp tỉnh.
(4)
: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, UBND các
huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo do tỉnh quản lý.
(5)
: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1843/KH-UBND ngày 21/10/2011 của UBND tỉnh về phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ 5 tuổi; Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2015; Kế
hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII về nâng cao chất
lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2015; Triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông
thôn theo Quyết định 1956; Chương trình số 1169/Ctr-UBND ngày 17/6/2013 về việc triển khai thực hiện Kế
hoạch số 43-KH/TU ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày
05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương ”về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao
động nông thôn”; Chương trình số 2490/CTr-UBND ngày 01/10/2014 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ”Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”.
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3. Những khó khăn, thách thức
- Chất lượng giáo dục của tỉnh chưa cao, chưa đồng đều giữa thành thị và
nông thôn; việc xã hội hóa giáo dục chưa mạnh mẽ và còn gặp nhiều khó khăn.
- Công tác đào tạo nghề được chú trọng thực hiện nhưng còn hạn chế về
số lượng ngành nghề, chất lượng đầu ra chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội; chưa
thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động sau khi học nghề.
Các cơ sở dạy nghề được quan tâm đầu tư nhưng chưa phát huy được hiệu quả.
Nhận thức của người dân về học nghề còn hạn chế.
- Việc nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật cho người
lao động còn gặp khó khăn, đặc biệt là lao động người dân tộc thiểu số.
- Công tác thu hút nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao chưa đạt
kết quả như mong đợi do chế độ đãi ngộ chưa thật sự hấp dẫn (nhất là ngành y
tế và khoa học – công nghệ).
4. Nguyên nhân của những khó khăn, thách thức
- Một số cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm
chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy hoạch, đặc biệt là công tác tuyên truyền về đào
tạo nghề.
- Công nghiệp, dịch vụ chậm phát triển; cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, lẻ; số
lượng doanh nghiệp ít; lao động được thu hút vào làm việc tại các doanh nghiệp
hàng năm không đáng kể; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch chậm.
Hầu hết các cơ sở kinh doanh chưa có đủ điều kiện và nhu cầu sử dụng nhiều lao
động có trình độ cao nên việc thu hút đối tượng lao động này còn hạn chế.
- Người lao động vừa tham gia học nghề vừa tham gia lao động sản xuất
theo mùa vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường làm việc chưa đáp ứng nhu cầu
nên phẩn nào chưa thu hút được nhiều lao động về tỉnh công tác.
III. Tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong
Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020
1. Kết quả đạt được
a. Nâng cao trình độ học vấn của nhân lực
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đổi
mới phương pháp và hình thức giáo dục, dạy học tiên tiến nên chất lượng giáo
dục nói chung và giáo dục đối với học sinh DTTS nói riêng ngày càng được
nâng lên và có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động học sinh mẫu giáo ra lớp
đạt 87,1% (tăng 2,3% so với năm 2011); tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt
99,7% (tăng 0,4% so với năm 2011); tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%;
100% trẻ 5 tuổi DTTD được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1. Tỷ lệ học
sinh đậu tốt nghiệp THPT và tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại
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học ngày càng tăng(6). Công tác phổ cập giáo dục và chống mù chữ tiếp tục được
giữ vững và nâng cao chất lượng(7). Công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
được quan tâm triển khai, thực hiện đúng tiến độ đề ra, kết quả tỉnh Kon Tum
được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ 5 tuổi năm 2015.
Hệ thống các trường phổ thông được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu
học tập của người dân, góp phần nâng cao trình độ học vấn nguồn nhân lực của
tỉnh(8). Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được đẩy nhanh
tiến độ, đến nay toàn tỉnh có 136(9) trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 61 trường so
với năm 2011. Hệ thống giáo dục ngoài chính quy(10) được chú trọng phát triển,
góp phần thúc đẩy việc xây dựng xã hội học tập. Về cơ bản, nhu cầu học tập, bồi
dưỡng của người dân được đáp ứng thông qua các lớp bổ túc văn hóa, bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn, xóa mù chữ…
Tỷ lệ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn là 100%, trong đó trên
chuẩn bậc mầm non đạt 91,84%; bậc tiểu học đạt 92,63%; bậc THCS đạt 43,9%;
bậc THPT đạt 36%. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là 99,45%, trong đó tỷ lệ giáo
viên trên chuẩn đạt 61,36% (tăng 17,36% so với năm 2011). Cơ cấu giáo viên cơ
bản đảm bảo theo từng cấp học, môn học; giáo viên các môn đặc thù như tiếng
Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học... ở bậc tiểu học đã được tuyển dụng bổ sung
nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
b. Nâng cao trình độ chuyên môn - kỹ thuật của nhân lực
- Đào tạo nghề
Công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS được chú trọng thực
hiện theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định với 27

(6)

Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT: Năm 2011: hệ GDPT đạt 97,37% (trong đó học sinh DTTS đỗ tốt
nghiệp đạt 93,87%), hệ GDTX đạt 63,04% (trong đó học sinh DTTS đỗ tốt nghiệp đạt 53,1%); Năm 2012: hệ
GDPT đạt 98,93% (trong đó học sinh DTTS đỗ tốt nghiệp đạt 96,41%), hệ GDTX đạt 75,07% (trong đó học sinh
DTTS đỗ tốt nghiệp đạt 67,19%); Năm 2013: hệ GDPT đạt 97,92% (trong đó học sinh DTTS đỗ tốt nghiệp đạt
93,05%), hệ GDTX đạt 63,4% (trong đó học sinh DTTS đỗ tốt nghiệp đạt 54,05%); Năm 2014: hệ GDPT đạt
98,86% (trong đó học sinh DTTS đỗ tốt nghiệp đạt 96,77%), hệ GDTX đạt 78,83% (trong đó học sinh DTTS đỗ
tốt nghiệp đạt 74,27%). Năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện kỳ thi Quốc gia, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT
chung của tỉnh đạt 89,17% (hệ GDPT đạt 93,79% (tỷ lệ chung cả nước là 93,43%), hệ GDTX đạt 42,22% (tỷ lệ
chung cả nước là 70,08%)); học sinh DTTS đỗ tốt nghiệp THPT đạt 77,71% (hệ GDPT là 87,56%, hệ GDTX là
40,58%). Tỷ lệ học sinh trúng tuyển kì thi đại học, cao đẳng: Năm 2012: tỷ lệ học sinh trúng tuyển ĐH đạt
37,42% (trong đó học sinh DTTS là 20,51%), tỷ lệ học sinh trúng tuyển CĐ đạt 65% (trong đó học sinh DTTS là
52,5%); Năm 2013: tỷ lệ học sinh trúng tuyển ĐH đạt 47,92% (trong đó học sinh DTTS là 30,44%), tỷ lệ học
sinh trúng tuyển CĐ đạt 88,63% (trong đó học sinh DTTS là 52,5%); Năm 2014: tỷ lệ học sinh trúng tuyển ĐH
đạt 55,35% (trong đó học sinh DTTS là 34,4%), tỷ lệ học sinh trúng tuyển CĐ đạt 58,62% (trong đó học sinh
DTTS là 44,85%)
(7)
10/10 huyện, thành phố đều duy trì được kết quả PCGDTHĐĐT và PCGDTHCS;
(8)
Đến đầu năm học 2015-2016 mạng lưới trường học tăng 07 trường so với năm học 2014-2015: trường
mầm non có 126 trường, tăng 03 trường; trường Tiểu học có 145 trường, tăng 02 trường; trường THCS có 105
trường, tăng 02 trường; trường THPT có 26 trường, trong đó có 09 trường phổ thông DTNT; tỷ lệ phòng học
kiên cố và bán kiên cố đạt 96,8%; đã xóa được 118 phòng học mượn, nhờ.
(9)
So với năm 2011: Mầm non: 34 trường, tăng 15 trường; Tiểu học: 67 trường, tăng 28 trường; THCS: 26
trường, tăng 14 trường; THPT: 09 trường, tăng 04 trường.
(10)
7/10 huyện, thành phố có trung tâm GDTX; 85 trung tâm học tập cộng đồng; 01 trung tâm ngoại ngữ - tin
học; 01 trung tâm ngoại ngữ tư thục.
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tiết/năm học(11), giúp học sinh thay đổi nhận thức về học nghề, là cơ hội để tìm
kiếm việc làm cho bản thân, giúp cho các em chủ động hơn trong việc lựa chọn
hướng đi phù hợp với năng lực và nhu cầu xã hội sau khi tốt nghiệp THCS,
THPT.
Toàn tỉnh hiện có 10 cơ sở dạy nghề tại 9/10 huyện, thành phố; gồm: 01
Trường Trung cấp nghề và 09 Trung tâm dạy nghề (huyện IaH’Drai mới thành
lập chưa có cơ sở dạy nghề). Tuy nhiên, chỉ có 6/10 cơ sở dạy nghề đã có tổ
chức bộ máy và đội ngũ giáo viên, đủ điều kiện hoạt động (12); 03 TTDN(13) đã
hoàn thiện về cơ sở vật chất nhưng chưa có đội ngũ giáo viên, chưa có thiết bị
dạy nghề nên chưa đủ điều kiện để hoạt động. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ
nông dân đang được đầu tư xây dựng. Ngoài ra, còn huy động 03 đơn vị đủ điều
kiện tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn là Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật; Trung tâm hỗ trợ Thanh niên và Trung tâm giáo dục thường xuyên
huyện Sa Thầy. Đến năm 2015, toàn tỉnh có 185 cán bộ quản lý và giáo viên dạy
nghề của các cơ sở dạy nghề (cán bộ quản lý 52 người, giáo viên dạy nghề 133
người; nhân viên: 36 người). Đội ngũ giáo viên dạy nghề thường xuyên được
huấn luyện, bồi dưỡng và tham gia các kì thi Hội giảng giáo viên nghề, qua đó
giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sáng tạo của mỗi giáo
viên.
Giai đoạn 2011-2015, đã tổ chức tuyển sinh đào tạo cho 12.164 lao động,
trong đó cao đẳng nghề 17 học viên, trung cấp nghề 1.283 học viên, đào tạo
nghề cho lao động nông thôn 10.864 lao động (đạt 50,18%% mục tiêu Đề án,
đạt 54,15% kế hoạch tỉnh giao). Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đạt 42%
tương đương 93,3%; tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 27,8% tương đương 84,24% so
với mục tiêu Quy hoạch đề ra đến năm 2015.
Người lao động sau học nghề đã áp dụng và phát triển nhiều mô hình kinh
tế bền vững, có hiệu quả cao, như: trồng, chăm sóc cao su, cà phê; thu hái chế
biến cà phê, chăn nuôi gia súc, gia cầm; vận hành và sửa máy nông nghiệp... Có
cơ hội tự tạo việc làm tại chỗ thông qua canh tác, nuôi trồng các loại cây trồng,
vật nuôi phục vụ cho phát triển kinh tế hộ gia đình. Tỷ lệ lao động nông thôn có
việc làm sau khi được đào tạo nghề chiếm từ 70-80%.
Công tác tuyển sinh học sinh, học viên học nghề còn gặp khó khăn, vì tỷ
lệ nhập học thực tế thấp hơn so với tỷ lệ học sinh xét trúng tuyển. Bên cạnh đó,
tỷ lệ học sinh tự ý bỏ học còn cao, tập trung phần lớn ở đối tượng là học sinh
DTTS, vì chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học nghề cho học sinh DTTS bị

(11)

: Năm học 2011-2012: Số học sinh vào lớp 10 hệ chính quy THPT: 77,58%, Số học sinh lớp 10 vào hệ bổ
túc THPT: 7,46%, Số học sinh học nghề và lao động tự do: 14,96%; Năm học 2012-2013: Số học sinh vào lớp
10 hệ chính quy THPT: 78,68%, Số học sinh lớp 10 vào hệ bổ túc THPT: 8,31%, Số học sinh học nghề và lao
động tự do: 13,01%; Năm học 2013-2014: Số học sinh vào lớp 10 hệ chính quy THPT: 70,52%, Số học sinh lớp
10 vào hệ bổ túc THPT: 4,17%, Số học sinh học nghề và lao động tự do: 25,31%; Năm học 2014-2015: Số học
sinh vào lớp 10 hệ chính quy THPT: 71,3%, Số học sinh lớp 10 vào hệ bổ túc THPT: 2,85%, Số học sinh học
nghề và lao động tự do: 25,85%.
(12)
: TTDNĐăk Tô; TTDN Măng Đen, TTDN Đăk Hà; TTDN Kon Rẫy; TTDN Ngọc Hồi; trường TC Nghề
(13):
TTDN Tu Mơ Rông, TTDN Sa Thầy, TTDN Đăk Glei.
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thu hẹp phần nào đã ảnh hưởng đến tư tưởng của học sinh, nhất là các em có gia
đình hoàn cảnh khó khăn, khó đảm bảo chi phí học tập, ăn ở.
- Đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
Các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh
tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hệ đào tạo và liên kết
đào tạo, giúp cho người học linh hoạt trong việc lựa chọn ngành nghề, loại hình
đào tạo phù hợp với điều kiện học tập. Cơ sở vật chất của các trường cơ bản đáp
ứng được nhu cầu dạy học và các hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, tại một
số trường, trang thiết bị phòng học còn hạn chế nên việc áp dụng các phương
pháp dạy học khác như thảo luận, làm việc nhóm cũng như trong việc dạy và
học ngoại ngữ gặp khó khăn.
Trong năm 2015, UBND tỉnh đã có ý kiến thống nhất để Đại học Đà Nẵng
xây dựng lộ trình thực hiện đề án thành lập Đại học Kon Tum thuộc Đại học Đà
Nẵng trong giai đoạn 2016-2020. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo hệ đại học của tỉnh trong thời gian tới.
- Đào tạo nhân lực đặc biệt
Nhân lực cho các cơ sở đào tạo:
+ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: Hiện tại, tổng số cán bộ, viên
chức của trường là 94 người, trong đó có 65 giảng viên (có 01 Phó Giáo sư, 02
Tiến sĩ, 44 Thạc sĩ, 05 giảng viên làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài, còn lại là
Cử nhân, Kỹ sư); tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 70,8%. Trong
một thời gian ngắn, với sự quan tâm, tạo điều kiện của nhà trường, sự nỗ lực của
cán bộ giảng viên, số lượng giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên của trường đã
tăng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy, từng bước giảm dần số lượng giảng
viên thỉnh giảng.
+ Trường Cao đẳng Sư phạm: Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên của
trường có trình độ thạc sĩ trở lên là 50 người. Phần lớn đội ngũ giáo viên của
trường có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng được nhu cầu
giảng dạy.
+ Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật: Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo
viên của trường là 143 người; trong đó cán bộ, giảng viên, giáo viên có trình độ
thạc sĩ là 50 người. Nhìn chung, đội ngũ giảng viên, giáo viên có trình độ
chuyên môn và được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tuy nhiên tỷ lệ giáo viên có
trình độ sau đại học còn thấp (chỉ chiếm 35%).
+ Trường Trung học Y tế: Tổng số cán bộ, viên chức của nhà trường có
31 người, trong đó có 02 người có trình độ thạc sĩ, 05 bác sĩ chuyên khoa I, 14
người có trình độ đại học, 05 người có trình độ trung cấp.
+ Trường Trung cấp Nghề: Trường có 83 công chức, viên chức; trong đó
có 10 thạc sỹ, 56 đại học. Giáo viên của trường thường xuyên được huấn luyện,
bồi dưỡng, tham gia các kì thi Hội giảng giáo viên nghề nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ.
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Nhìn chung, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên cơ bản đáp ứng
nhu cầu giảng dạy của các trường. Đội ngũ giảng viên, giáo viên của các trường
thường xuyên được trao đổi chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, cũng như được
tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ
để nâng cao trình độ chuyên môn.
Đội ngũ cán bộ - công chức – viên chức
Trong giai đoạn 2011-2015, đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng
14.624 lượt CBCCVC từ cấp xã đến cấp tỉnh, góp phần chuẩn hóa, nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đã cử 461 CBCCVC tham gia các lớp đào
tạo sau đại học, trong đó đào tạo mới trong giai đoạn này là 16/10 Tiến sĩ (đạt
160% so với mục tiêu đề ra đến năm 2015) và 122/190 Thạc sỹ và tương đương
(đạt 64% so với mục tiêu đề ra đến năm 2015). Kết quả thực hiện công tác đào
tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua đã góp phần hoàn thành mục tiêu có 80% cán
bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Trong lĩnh vực khoa
học công nghệ, số lao động có trình Thạc sĩ vẫn còn hạn chế. Đến nay chỉ có 12
CBCCVC có trình độ Thạc sĩ, tăng 06 người so với năm 2011. Đối với ngành y,
số lao động có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II là 166
người, tăng 49 người so với năm 2011.
Thực hiện chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao theo chủ trương của
tỉnh, giai đoạn 2011-2015 đã thu hút được 37 trường hợp là cán bộ, sinh viên tốt
nghiệp trình độ Thạc sỹ, Đại học loại giỏi về công tác thuộc khối Hành chính –
Sự nghiệp, chỉ đạt mức 37% so với mục tiêu đề ra năm 2015. Do chính sách đãi
ngộ đối với trí thức của tỉnh chưa cao nên phần nào chưa thu hút được nhiều trí
thức (đặc biệt là khối ngành y tế và khoa học – công nghệ).
Nhìn chung, công tác phát triển nhân lực khối cơ quan hành chính đã có
những bước phát triển nhất định, góp phần chuẩn hóa, nâng cao năng lực quản
lý, điều hành và thực thi công vụ của CBCCVC.
c. Tạo việc làm, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng
tiến bộ và nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực
Lực lượng lao động của tỉnh chiếm tỷ lệ tương đối lớn (chiếm khoảng
59,5% dân số), số lao động có việc làm ngày càng tăng, đến nay đã có 292.250
lao động có việc làm. Thông qua các chương trình việc làm, trong giai đoạn
2011- 2015 đã tạo việc làm cho 7.569 lao động(14), trong đó có 340 người được
xuất khẩu lao động (đạt 27,2% so với mục tiêu đề ra đến năm 2015).
Cơ cấu lao động có xu hướng chuyển dịch dần từ lĩnh vực nông, lâm
nghiệp và thủy sản sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.
2. Những tồn tại, hạn chế

(14)

Xuất khẩu lao động: 340 lao động (trong đó DTTS: 206 người); Cung ứng lao động cho các doanh
nghiệp: 2.305 lao động; thông qua chương trình vốn vay giải quyết việc làm: 4.924 lao động;
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- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, phần lớn lực lượng lao động chưa
có trình độ chuyên môn kỹ thuật và đạt trình độ sơ cấp nghề nên chưa đáp ứng
được yêu cầu phát triển của xã hội.
- Đa số thiết bị dạy nghề được đầu tư mới nhưng hiệu quả sử dụng còn
thấp. Một số thiết bị chưa đầu tư đồng bộ, chưa phù hợp với tình hình đào tạo
nghề tại địa phương, cụ thể như sau: TTDN Đăk Tô chỉ sử dụng 5/8 thiết bị;
TTDN Măng Đen sử dụng 03/11 thiết bị; các TTDN mới thành lập (Đăk Hà,
Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Glei, Tu Mơ Rông) còn thiếu thiết bị dạy
nghề.
- Nhận thức của người dân về học nghề chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ,
phần lớn người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số còn tư tưởng trông chờ, ỷ
lại vào các chính sách, hỗ trợ của nhà nước mà chưa xác định được học nghề là
cơ hội để tìm kiếm việc làm, đảm bảo cuộc sống.
- Hiệu quả công tác tuyên truyền các chính sách đào tạo nghề cho lao
động nông thôn chưa cao và chưa có sức lan tỏa sâu rộng đến nhân dân; số
lượng lao động đăng ký đào tạo nghề phi nông nghiệp ít; tình trạng học sinh, học
viên bỏ học vẫn còn.
- Nhu cầu sử dụng lao động không nhiều; số lượng lao động tham gia
xuất khẩu lao động ít.
- Chính sách thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao chưa đạt được
kết quả như mong đợi vì chế độ đãi ngộ chưa thật sự hấp dẫn (đặc biệt là ngành
y tế và khoa học – công nghệ).
- Số lượng nhân lực được thu hút chủ yếu phục vụ công tác tại vùng thuận
lợi, chưa thu hút đến công tác tại các vùng điều kiện kinh tế khó khăn.
- Vẫn còn tình trạng CBCCVC sau khi được đào tạo chuyển công tác sang
tỉnh khác.
- Chưa có nhiều nhân lực trình độ cao tham gia làm việc tại các cơ sở kinh
doanh trên địa bàn tỉnh.
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Một số trung tâm dạy nghề chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, thiếu đội
ngũ giáo viên giảng dạy nên chưa đủ điều kiện hoạt động.
- Công nghiệp, dịch vụ chậm phát triển, sản xuất với quy mô nhỏ, lẻ, phần
lớn hoạt động theo mùa vụ; số lượng doanh nghiệp ít nên nhu cầu sử dụng lao
động không nhiều dẫn đến việc giải quyết việc làm sau đào tạo nghề gặp nhiều
khó khăn. Bên cạnh đó, hầu hết các cơ sở kinh doanh chưa có đủ điều kiện và
nhu cầu sử dụng nhiều lao động có trình độ cao.
- Định mức hỗ trợ cho học sinh, học viên học nghề theo đề án đào tạo
nghề cho lao động nông thôn thấp; chưa có chính sách hỗ trợ tiền ăn vào các
ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ cho người học nghề tập trung. Ngoài ra, điều
kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên học sinh, học viên không đủ điều kiện để
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tiếp tục theo học nghề. Chất lượng đầu vào của học sinh, học viên còn thấp, khả
năng tiếp thu trong học tập còn hạn chế làm ảnh hưởng đến tâm lý và dẫn đến bỏ
học.
- Khả năng tìm được việc làm sau khi được đào tạo nghề là rất thấp nên số
lượng lao động đăng ký học nghề phi nông nghiệp không đạt chỉ tiêu đề ra.
- Do địa hình miền núi cách trở, đi lại còn khó khăn, để tiết kiệm chi phí,
thời gian của người lao động và vận động người lao động tham gia học nghề gắn
với triển khai thực hiện các mô hình thực nghiệm, các địa phương đã tổ chức
dạy nghề lưu động tại các thôn, làng, cụm xã nên chưa phát huy được hiệu quả
sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề tại các trung tâm.
- Chưa có doanh nghiệp, tổ chức tham gia triển khai công tác tuyển chọn,
đưa lao động đi xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.
- Một số cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương chưa quan tâm lãnh đạo
và chỉ đạo đối với công tác dạy nghề, chưa làm tốt công tác tuyên truyền về dạy
nghề.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường làm việc chưa đáp ứng nhu cầu
của người lao động, do đó chưa thu hút được nhiều lao động về tỉnh công tác,
đặc biệt là lao động chất lượng cao.
4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế
- Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; chú trọng công
tác phát triển nhân lực và phát huy sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ
trong từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện các biện pháp nhằm thay đổi nhận thức
của các tầng lớp nhân dân về lợi ích của việc học nghề.
- Đổi mới nội dung, phương pháp tư vấn hướng nghiệp trong các trường
phổ thông; giúp học sinh nhận thức đúng đắn, đầy đủ khi quyết định lựa chọn
nghề nghiệp, góp phần phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT.
- Tập trung, thực hiện nghiêm và có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW
ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các giáo viên
vững mạnh, đảm bảo cả về chính trị, trình độ chuyên môn; áp dụng các phương
pháp dạy học tích cực theo hướng coi trọng phát triển năng lực, phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; đổi
mới phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành chức năng và các cơ sở đào
tạo nghề trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện phân luồng và đào tạo nghề cho
học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông;
- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, nhất là đội ngũ cán
bộ khoa học và công nghệ để đủ sức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao thành
tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tiễn của địa
phương.
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- Rà soát, đánh giá tình hình đào tạo nghề tại các trung tâm dạy nghề để
điều chuyển trang thiết bị dạy nghề tại các đơn vị không có nhu cầu sử dụng
sang các đơn vị có nhu cầu sử dụng, tránh gây lãng phí và không phát huy hiệu
quả sử dụng.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh:
Tăng cường xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường lao động; thu thập,
phân tích, dự báo nhu cầu lao động của thị trường; nâng cao chất lượng các hoạt
động tư vấn, giới thiệu việc làm. Thường xuyên tổ chức các hội chợ việc làm
nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Chú trọng nâng cao trình
độ, khả năng thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động, dự báo cung cầu
cho cán bộ làm công tác giới thiệu việc làm.
- Xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa các cơ sở đào tạo và các doanh
nghiệp tại địa phương nhằm gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động
và tiếp nhận phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động để có hướng điều chỉnh phù
hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
- Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tổ chức đào tạo nghề cho lao
động tại đơn vị.
IV. Tình hình thực hiện các giải pháp nêu trong Quy hoạch phát triển
nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020
1. Kết quả đạt được
- Đã công bố rộng rãi Quy hoạch sau khi được phê duyệt, đồng thời lồng
ghép các nội dung phát triển nhân lực vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của
tỉnh, địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các
cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển nhân lực.
- Trong thời gian qua, tỉnh đã bố trí khoảng 418.672 triệu đồng từ các
nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình giảm nghèo,
chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn trung ương bổ sung có mục
tiêu, nguồn vốn ngân sách địa phương để xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề.
- Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người dân thường
xuyên triển khai. Trong giai đoạn 2011-2015, đã tư vấn cho 11.097 lao động; hỗ
trợ cho 4.924 lao động tạo việc làm thông qua chương trình vốn vay giải quyết
việc làm.
- Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và
chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh được triển
khai thực hiện.
- Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán
bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cơ sở được quan tâm. Đã bồi dưỡng
cho khoảng 14.624 lượt cán bộ, công chức, viên chức, góp phần chuẩn hóa chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
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- Trong năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có ý kiến thống
nhất với Đại học Đà Nẵng để xây dựng lộ trình đề án thành lập Đại học Kon
Tum thuộc Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn 2016-2020.
- Tỉnh đã phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn
với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực
cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2020.
- Việc hợp tác phát triển kinh tế xã hội với thành phố Hồ Chí Minh tăng
cường. Trong năm 2015, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kon Tum đã
thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương giai đoạn
2016-2020, trong đó có hợp tác đào tạo giáo viên, phát triển nhân lực.
2. Những tồn tại, hạn chế
- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Nhà nước, cơ sở đào tạo và
người sử dụng lao động từ khâu xây dựng quy hoạch, đào tạo, tái đào tạo và sử
dụng lao động.
- Công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, tư vấn chưa đủ làm thay đổi nhận
thức của đại bộ phận người dân về học nghề.
- Cơ sở dữ liệu, thông tin về thị trường lao động còn hạn chế.
- Chưa huy động được nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục đào tạo, nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Chế độ đãi ngộ, thu hút nhân lực chưa thật sự hấp dẫn nên kết quả thực
hiện chính sách này còn hạn chế.
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Chưa chủ động đề xuất hình thức phối hợp, hỗ trợ đào tạo nhân lực, sử
dụng lao động.
- Kon Tum là tỉnh nghèo nên việc bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thu
hút, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao và huy động nguồn lực xã hội hóa cho giáo
dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực rất khó khăn.
- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác
quản lý, lập kế hoạch đào tạo, dự báo nhân lực còn hạn chế về chuyên môn
nghiệp vụ.
- Nhu cầu thu hút nhân lực có chất lượng còn hạn chế.
4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế
- Tổ chức các hội thảo, diễn đàn về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho
người lao động để xây dựng mối quan hệ giữa nhà nước, các cơ sở đào tạo và
các doanh nghiệp tại địa phương; gắn kết việc dạy nghề với nhu cầu sử dụng lao
động và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhân lực.
- Quan tâm lựa chọn và đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho các ngành
kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế.
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