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BÁO CÁO 
Sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện quy hoạch  

phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 tỉnh Yên Bái. 

__________________________ 

 

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-

2020; Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020; 

Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về việc 

phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, 

Thực hiện Văn bản 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; Văn bản số 1266/UBND-VX ngày 21/6/2016 của 

UBND tỉnh Yên Bái về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát 

triển nhân lực giai đoạn 2011-2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo sơ kết 5 

năm (2011-2015) thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Yên Bái, giai 

đoạn 2011-2020, cụ thể như sau: 

I. Tình hình thực hiện 5 năm (2011-2015) các nhiệm vụ được giao tại 

Quyết định số 597/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 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 

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp, ngành tiến hành rà soát 

Quy hoạch tổng thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, lồng ghép các mục tiêu, 

định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của Quy hoạch phát triển nhân lực 

vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đã khẩn trương tổ chức xây dựng và đôn đốc các cấp các ngành thực hiện 

Quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương
1
 và lồng ghép các mục tiêu cơ 

bản của quy hoạch vào các kế hoạch 5 năm, hàng năm của địa phương để tổ 

chức thực hiện. 

Bước đầu đã xây dựng được hệ thống thông tin nhu cầu nhân lực trên địa 

bàn, phối hợp với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo để nắm bắt nhu cầu, 

huy động nguồn lực và đào tạo nhân lực. 

                                           
1 Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 
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2. Những tồn tại, hạn chế: 

- Mặc dù Thủ tướng chính phủ đã ban hành hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến 

lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020
2
, tuy nhiên công tác thu thập, thống 

kê, xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về cung - cầu nhân lực, dự báo cung - 

cầu lao động trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn chế, do chưa thành lập 

được tổ chức chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ trên. Kết quả khảo sát nắm bắt 

nhu cầu học nghề của đối tượng ở một số địa phương còn chưa sát với tình hình 

và nhu cầu thực tế ở địa phương. 

- Việc thu thập, tổng hợp và báo cáo chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo” 

còn gặp nhiều khó khăn do liên quan đồng thời đến đào tạo chuyên nghiệp và dạy 

nghề. 

- Nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2015 còn 

ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực, nhất là đào tạo bồi dưỡng 

cán bộ và đầu tư thực hiện một số dự án ưu tiên để đảm bảo cơ sở vật chất phục 

vụ đào tạo nhân lực. 

3. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

- Thực hiện Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 24/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng hệ thống thông tin và dự báo cung cầu nhân lực 

quốc gia, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có văn bản hướng dẫn về tổ chức 

bộ máy, cán bộ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu... cho các tỉnh 

để có căn cứ triển khai thực hiện. 

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm thống nhất lại cách xác định và 

cơ quan chủ trì tổng hợp báo cáo chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo” theo Văn 

bản số 2359/VPCP-KTTH ngày 08/4/2014 của Văn phòng Chính phủ. 

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 

Tiếp thu sự chỉ đạo của Trung ương tại Quyết định số 597/QĐ-TTg ngày 

19/4/2011 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, tỉnh Yên Bái đã 

tổ chức triển khai xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện và ban hành hệ 

thống các văn bản chỉ đạo điều hành phát triển nhân lực gồm: 

- Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Nghị quyết số 25-

NQ/TU ngày 22/12/2011 về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, 

hiện dại hóa tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng, phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân 

lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 

13/3/2012. 

                                           
2 Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 05/2/2013 
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- Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Yên Bái để triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 22/12/2011 của 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII về phát triển nguồn nhân lực phục vụ 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020. 

- Đề án số 11-ĐA/TU ngày 19/6/2013 của Tỉnh uỷ về đào tạo cán bộ chủ 

chốt và dự nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 

2012-2020. 

- Đề án số 08-ĐA/TU ngày 05/12/2012 của Tỉnh uỷ về đào tạo cán bộ trẻ 

có trình độ sau đại học giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. 

- Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh về kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái giai đoạn 

2011-2015; 

- Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học công lập loại khá, giỏi hệ 

chính quy về công tác tại các xã, phường thuộc thành phố Yên Bái. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các chính sách 

về phát triển nhân lực đến các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan.  

- Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhân lực cấp tỉnh. 

- Rà soát lại quy mô trường, lớp, học sinh, giáo viên để tiến hành điều 

chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới cơ sở giáo 

dục và đào tạo. 

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển đào tạo nghề tỉnh Yên Bái đến 

năm 2020. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực tỉnh Yên Bái 5 năm giai đoạn 

2011 - 2015.  

- Rà soát, sửa đổi chính sách thu hút, khuyến khích đào tạo phát triển 

nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2013-2016. 

III. Tình hình thực hiện 05 năm (2011-2015) các mục tiêu, chỉ tiêu, 

phương hướng, nhiệm vụ trong Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Yên 

Bái giai đoạn 2011-2020 được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định 

số 231/QĐ-UBND ngày 13/3/2012. 

1. Mục tiêu tổng quát: Qua 5 năm (2011-2015) thực hiện các mục tiêu 

tổng quát cơ bản đạt mục tiêu quy hoạch đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 

tăng nhanh từ 34,6% năm 2011 lên 45% năm 2015, đồng thời chất lượng nguồn 

nhân lực cũng được nâng cao, cơ bản đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh và đất nước. Có sự chuyển dịch cơ 

cấu lao động từ nông, lâm nghiệp sang công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; bước 

đầu khai thác được các tiềm năng thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội, 

củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân và giảm nghèo bền vững. 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể: 
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2.1. Tập trung nâng cao trình độ học vấn, tăng nhanh tỷ lệ lao động 

qua đào tạo đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo 

hướng giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, nông thôn, tăng nhanh tỷ trọng 

lao động trong công nghiệp, dịch vụ. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần qua các năm, cụ thể: năm 2012 là 

36,9%, trong đó đào tạo nghề là 23,2%; năm 2013 là 36,9%, trong đó đào tạo 

nghề là 24,7%; năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%, trong đó tỷ lệ lao 

động qua đào tạo nghề đạt 30%, đạt mục tiêu quy hoạch.  

- Cơ cấu lao động giữa các ngành Nông, lâm, ngư nghiệp - Công nghiệp 

xây dựng - Dịch vụ cũng có sự dịch chuyển theo hướng tăng dần lao động lĩnh 

vực công nghiệp, dịch vụ, giảm dần lực lượng lao động Nông, lâm nghiệp và 

thủy sản nhưng còn chậm, cụ thể: cơ cấu lao động giữa các ngành Nông, lâm, 

ngư nghiệp - Công nghiệp xây dựng - Dịch vụ năm 2012 là 72,0% - 11,8% - 

16,2% năm 2012, hết năm 2015 cơ cấu là 70,4% - 13,8% - 16,8%, chưa đạt mục 

tiêu quy hoạch (mục tiêu quy hoạch là 67% - 16% - 17%). 

2.2. Đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ. 

- Khối Đảng, đoàn thể: Số lượng và tỷ lệ cán bộ, công chức làm công tác 

chuyên môn có trình độ từ Đại học trở lên tăng dần qua các năm: Năm 2012, số 

lượng cán bộ, công chức có trình độ từ đại học trở lên là 756 người, đạt 73,8% 

(trong đó trên đại học là 33 người, chiếm 3,2%) lên 833 người, đạt 83,7% năm 

2015 (trong đó trên đại học là 52 người, chiếm 5,2%). Không đạt mục tiêu quy 

hoạch (mục tiêu quy hoạch là phấn đấu tỷ lệ cán bộ lãnh đạo và công chức làm 

công tác chuyên môn có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 100% vào 

năm 2015). 

- Khối hành chính, sự nghiệp: Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức khối 

hành chính sự nghiệp toàn tỉnh có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên tăng 

dần qua các năm, cụ thể: 

Năm 2012, cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp là 

19.527 người, trong đó trình độ từ đại học trở lên là 8.186 người, chiếm 41,9%. 

Đến 31/12/2015, cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp 

là 21.894 người, trong đó trình độ từ đại học trở lên là 11.528 người, chiếm 

52,7% chưa đạt mục tiêu quy hoạch (mục tiêu quy hoạch là phấn đấu tỷ lệ cán 

bộ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên năm 2015 là 70%). Riêng trình độ 

trên đại học có 624 người đạt 2,9%. Như vậy mục tiêu tỷ lệ về trình độ tiến sỹ, 

thạc sỹ đã vượt mục tiêu QH đến năm 2020 đề ra, đến hết 2015, cán bộ, công 

chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp là 538 người, đạt thạc sỹ là 1,9% 

(mục tiêu quy hoạch đến 2020 là 2%). 

- Cán bộ, công chức cấp xã: Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã toàn tỉnh có 

trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên tăng dần qua các năm, cụ thể: 
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Năm 2012, cán bộ, công chức cấp xã là 3.289 người, trong đó trình độ từ 

trung cấp trở lên là 2.947 người, chiếm 80%. 

Đến 31/12/2015, cán bộ, công chức cấp xã là 3.541 người, trong đó trình 

độ từ trung cấp trở lên là 3.356 người, chiếm 94,7%. 

Như vậy, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung 

cấp trở lên đã vượt mục tiêu quy hoạch đề ra (mục tiêu quy hoạch là phấn đấu tỷ 

lệ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên năm 2015 là 

74,8%). 

- Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: 28 người (đào tạo 06 người, bồi 

dưỡng 22 người), chưa đạt mục tiêu quy hoạch (mục tiêu quy hoạch là đến năm 

2020 đào tạo được 30 cán bộ có trình độ trên đại học tại nước ngoài; mỗi năm 

trung bình thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho 20 cán bộ, công chức ở nước 

ngoài). 

2.3. Xây dựng được đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ có trình 

độ chuyên môn - kỹ thuật, có đủ năng lực tiếp nhận, chuyển giao khoa học và 

công nghệ của cả nước và khu vực ở một số lĩnh vực. 

Nhìn chung, số nhân lực khoa học và công nghệ được đào tạo đã được 

tăng lên đáng kể, phù hợp và đáp ứng với nhu cầu nhân lực phục vụ nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ tính riêng số nhân lực khoa học 

và công nghệ có trình độ đại học trở lên trong các tổ chức Khoa học và Công 

nghệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 đã đào tạo được 234 người, bằng 

18% mục tiêu quy hoạch. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, trước tình hình khó khăn của nền kinh tế thế 

giới và của cả nước nói chung, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cố gắng 

khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng với 

tình hình mới. Đã có một số doanh nghiệp xây dựng được đội ngũ doanh nhân, 

chuyên gia, quản trị doanh nghiệp có bản lĩnh, có năng lực tổ chức sản xuất, 

kinh doanh thích ứng cơ chế thị trường ở một số ngành, nghề và lĩnh vực có lợi 

thế của tỉnh và của doanh nghiệp. 

2.4. Xây dựng, phát triển một số cơ sở đào tạo nhân lực tiên tiến, hiện 

đại, đa dạng, cơ cấu ngành nghề đồng bộ, đa cấp, năng động, liên thông giữa 

các cấp và các ngành đào tạo trong vùng và cả nước. 

Nhìn chung, giai đoạn 2011-2015 hệ thống cơ sở đào tạo nhận được quan 

tâm, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống mạng lưới cơ sở đào tạo nhân lực. 

Năng lực, quy mô đào tạo, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học ngày càng 

được quan tâm đầu tư và mở rộng hơn, cụ thể: 

a) Về phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nhân lực: 

Hiện nay toàn tỉnh có 598 cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, thường 

xuyên, chuyên nghiệp và dạy nghề (190 trường MN, 165 trường TH, 187 trường 

THCS, 25 trường THPT, 12 trung tâm GDTX - Hướng nghiệp dạy nghề, 05 
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trường cao đẳng, 04 trường trung cấp; 01 trường chính trị tỉnh và 09 trung tâm 

bồi dưỡng chính trị cấp huyện). 

Tỷ lệ tuyển mới học sinh vào lớp 10 cấp trung học phổ thông chiếm 64% 

số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 

còn lại tham gia học tập chương trình giáo dục thường xuyên tại các huyện, thị 

tạo điều kiện tốt cho việc phân luồng học sinh góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục cấp trung học phổ thông. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp 

với các trường đại học, cao đẳng mở các lớp liên kết tạo nguồn nhân lực cho 

tỉnh theo hướng đa dạng hoá các hình thức đào tạo.  

Về hoạt động đào tạo nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang dạy 83 

ngành, chuyên ngành, nghề, trong đó: Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có 01 

nghề công nghệ ô tô đạt cấp độ quốc tế, 04 nghề đạt cấp độ khu vực ASEAN; 

trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và trường Trung cấp nghề Lục 

Yên có 08 nghề đạt chuẩn quốc gia. 

b) Về các dự án đầu tư xây dựng mạng lưới cơ sở đào tạo nhân lực:  

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và tổ chức 

thực hiện chương trình, đề án, dự án phát triển nhân lực, cụ thể: 

+ Đề án phát triển giáo dục mầm non. 

+ Đề án phát triển trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành.  

+ Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 

+ Đề án xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú. 

+ Đề án củng cố phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú.Dự 

án đầu tư hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú;  

+ Dự án đầu tư xây dựng trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành; 

+ Dự án đầu tư nâng cấp trường trường Cao đẳng Y tế; 

+ Dự án đầu tư xây dựng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch 

Yên Bái; 

+ Dự án đầu tư nâng cấp trường Cao đẳng nghề Yên Bái (có 1 nghề trọng 

điểm cấp quốc tế, 4 nghề cấp ASEAN) và là trường nghề chất lượng cao; 

+ Dự án đầu tư nâng cấp trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ 

(3 nghề trọng điểm cấp quốc gia); 

+ Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu huyện Văn Yên; 

(Có phụ lục chi tiết số 01 kèm theo). 

IV. Tình hình thực hiện 05 năm (2011-2015) các giải pháp trong Quy 

hoạch phát triển nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020 được UBND 

tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 13/3/2012. 

1. Những kết quả đạt được 
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- Công tác phát triển nguồn nhân lực đã được cả hệ thống chính trị, các 

cấp, các ngành và toàn xã hội triển khai thực hiện.  

- Hoàn thiện bộ máy quản lý 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: 

- Cải tiến và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành các chủ thể 

tham gia phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. 

- Đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ khuyến 

khích và thúc đẩy phát triển nhân lực của tỉnh 

Công tác dạy nghề và đào tạo chuyên nghiệp được đổi mới, cơ bản phù 

hợp với định hướng của Trung ương và điều kiện thực tế tại địa phương. 

2. Về huy động nguồn lực cho phát triển nhân lực 

Tổng vốn đầu tư cho phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 là 645.453 

triệu đồng, bao gồm: 

Chia theo lĩnh vực: 

- Vốn đầu tư cho đào tạo nhân lực: 322.235 triệu đồng, chiếm 49,9% tổng 

số. 

- Vốn đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo nhân lực: 323.218 triệu đồng, 

chiếm 50,1% tổng số. 

Chia theo nguồn vốn đầu tư: 

- Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương: 199.361 triệu đồng; chiếm 30,9% tổng 

số. 

 - Nguồn vốn từ ngân sách địa phương: 443.092 triệu đồng, chiếm 68,6% tổng 

số. 

 - Nguồn vốn khác: 3.000 triệu đồng, chiếm 0,5% tổng số. 

Chia ra theo các loại hình đào tạo: 

- Đào tạo chuyên nghiệp: 329.137 triệu đồng, chiếm 51,0% tổng số. 

- Đào tạo nghề: 235.857 triệu đồng, chiếm 36,5%.  

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ CCNN: 33.473 triệu đồng, chiếm 5,2% 

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ khối Đảng, đoàn thể: 11.791 triệu đồng, chiếm 

1,8%. 

- Đào tạo khác: 35.195 triệu đồng, chiếm 5,5%. 

(Có phụ lục chi tiết số 02 kèm theo). 

V. Tồn tại, hạn chế và và nguyên nhân 

1. Tồn tại hạn chế: 

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, bên cạnh một số nhiệm vụ 

đã đạt được mục tiêu đề ra, còn một số tồn tại như sau: 



 8 

- Chất lượng giáo dục phổ thông tuy đã được nâng cao nhưng vẫn còn hạn 

chế, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng cao có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. 

- Công tác phân luồng học sinh sau bậc Trung học cơ sở gắn việc học văn 

hóa với học nghề thực hiện kết quả chưa cao. 

- Việc liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp sử dụng lao 

động còn hạn chế. 

- Chất lượng đào tạo nghề còn thấp, ngành nghề đào tạo chưa gắn sát với 

nhu cầu sử dụng lao động. 

- Công tác thu thập, thống kê, xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về 

cung - cầu nhân lực, dự báo cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn 

chế, do chưa thành lập được tổ chức chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ. Kết 

quả khảo sát dự báo nhu cầu nguồn nhân lực kém, chưa sát với tình hình và nhu 

cầu thực tế ở địa phương. 

- Nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2015 còn 

ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực, nhất là đào tạo bồi dưỡng 

cán bộ và đầu tư thực hiện một số dự án ưu tiên để đảm bảo cơ sở vật chất phục 

vụ đào tạo nhân lực. 

- Các trường chuyên nghiệp gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển 

sinh, số lượng tuyển thấp so với chỉ tiêu được giao do công tác tuyên truyền, tư 

vấn tuyển sinh của các trường chưa thật hiệu quả, tỷ lệ sinh viên ra trường 

nhưng không tìm được việc làm ngày càng tăng... Cơ sở vật chất một số trường 

đã xuống cấp và thiếu thốn, một số trang thiết bị đã lạc hậu không đáp ứng được 

yêu cầu thực tế đào tạo.  

- Một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về học nghề cho người lao động, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn theo Đề án 1956 của Chính phủ. Do đó hiệu quả công tác tuyên 

truyền chưa cao và chưa có sức lan tỏa sâu rộng để nhân dân nhận biết các chính 

sách của Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Cơ sở vật chất của một số cơ sở dạy nghề vẫn đang trong giai đoạn đầu 

tư nên cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề chưa đồng bộ. Các trường dạy nghề 

gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh dạy nghề ở các trình độ cao đẳng 

nghề, trung cấp nghề do các trường chưa có những nghề chuyên biệt phù hợp 

với đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc tổ chức dạy nghề gắn với 

tạo việc làm tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đạt thấp do các doanh 

nghiệp đang gặp khó khăn do suy thoái kinh tế,... 

- Công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số địa phương đơn vị chưa 

sát với thực tế. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy từng bước được nâng lên 

nhưng tính chuyên nghiệp chưa cao theo yêu cầu nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ, 

công chức, viên chức chưa phát huy hết năng lực, sở trường của mình trong 
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công tác, thiếu chủ động; vận dụng chủ trương, chính sách còn chậm, thụ động, 

máy móc;  năng lực chỉ đạo, điều hành còn hạn chế... Tỷ lệ cán bộ, công chức, 

viên chức có trình độ sau đại học cao hơn so với những năm trước nhưng vẫn 

thiếu các chuyên gia đầu ngành. Trình độ ngoại ngữ, tin học của CBCCVC chưa 

đáp ứng được yêu cầu đổi mới. 

- Chưa thu hút được lực lượng cán bộ khoa học, quản lý có trình độ, tay 

nghề cao. 

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn  

- Tỉnh tuy đã ban hành được hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy 

mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhưng ngân sách chi cho lĩnh vực 

đào tạo, bồi dưỡng còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu. 

- Chính sách thu hút nhân tài và môi trường làm việc của tỉnh Yên Bái 

trong những năm qua tuy được cải thiện một phần nhưng vẫn chưa đủ sức hấp 

dẫn để thu hút những cán bộ khoa học, kỹ thuật, những người có trình độ chuyên 

môn cao đặc biệt là các chuyên gia về tỉnh công tác. 

- Công nghiệp và dịch vụ của tỉnh trong những năm qua còn gặp nhiều 

khó khăn, quy mô sản xuất còn nhỏ, số lượng doanh nghiệp ít, việc làm mới tạo 

ra hàng năm thấp hơn so với nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động; 

Nhiều sinh viên giỏi, công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề ra trường không 

có việc làm hoặc có việc làm thu nhập thấp, chưa tương xứng với trình độ 

chuyên môn. 

- Đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Cơ bản trình độ học vấn 

thấp, nhưng độ tuổi bình quân lớn, chỉ học những nghề đơn giản, dễ học; vừa học 

nghề vừa sản xuất theo mùa vụ, do đó ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề. 

- Một số cấp ủy Đảng và chính quyền chưa quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo 

đối với công tác dạy nghề; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao nhận thức của xã hội về dạy nghề. 

- Người lao động sau khi học nghề vẫn chưa chủ động tìm việc làm, chưa 

xác định đúng đắn động cơ học tập, mục tiêu phấn đấu, tự thân vận động để ổn 

định cuộc sống. 

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 

cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo trong tỉnh để nắm bắt được nhu cầu lao 

động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó hướng đào tạo lao động nhằm đáp ứng 

nhu cầu của doanh nghiệp. 

VI. Kiến nghị, đề xuất 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Quy hoạch phát triển 

nguồn nhân lực giai đoạn tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái kiến nghị các 

Bộ, ngành Trung ương các nội dung sau: 

- Đề nghị Trung ương tiếp tục có chính sách quan tâm đến phát triển giáo 

dục và đào tạo ở các tỉnh miền núi; tiếp tục triển khai các dự án, đề án của Trung 
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ương về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý 

giáo viên các cấp trong đó đặc biệt quan tâm đến giáo dục vùng cao, vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. 

- Đề nghị Chính phủ tăng chỉ tiêu cử tuyển cho tỉnh Yên Bái để nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn và chỉ đạo các cơ sở đào tạo hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong việc đào 

tạo nhân lực trình độ cao (tiến sĩ, thạc sĩ).  

- Đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí tăng mức vốn đầu tư hỗ trợ các tỉnh 

để đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo nhân lực như các trường chuyên 

nghiệp, dạy nghề tại các địa phương để thực hiện tốt công tác phân luồng học 

sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Tăng mức 

vốn hỗ trợ cho tỉnh để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 

1956. 

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương thống nhất lại cách xác định và cơ 

quan chủ trì tổng hợp báo cáo chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo” để các địa 

phương có căn cứ triển khai thực hiện. 

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn về tổ chức bộ 

máy, cán bộ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu... cho các tỉnh để 

có căn cứ triển khai thực hiện Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 24/5/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng hệ thống thông tin và dự báo cung cầu 

nhân lực quốc gia.  

 

Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Yên Bái trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư./. 
 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh Yên Bái;  
- Giám đốc Sở;  
- Lưu: VT, VX.  
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