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Hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021

(Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII)

I. Việc triển khai thực hiện kế hoạch giám sát 
Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022, Ban văn hóa - xã 

hội HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề số 27/KH-VHXH ngày 
22/3/2022 về “Hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-
2021” nhằm đánh giá thực trạng và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, công tác tuyển sinh, chất 
lượng, hiệu quả đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2016 - 2021; đề xuất các giải pháp, kiến nghị đối với các cơ quan liên quan, 
xem xét, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. 

Thực hiện kế hoạch giám sát, Ban đã tiến hành giám sát, khảo sát trực tiếp 
tại 02 trường Cao đẳng, 03 trường Trung cấp, 02 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 
- Giáo dục thường xuyên cấp huyện, 02 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục 
và 01 Trung tâm đào tạo nghề thuộc doanh nghiệp; làm việc với Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư,  và một số sở, ngành 
liên quan; giám sát qua báo cáo đối với một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Tham dự hoạt động giám sát có đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, Ủy ban 
Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo, 
HĐND, UBND một số huyện, thành phố. 

Để thu thập thông tin đánh giá khách quan về thực trạng cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, đội ngũ nhà giáo và hiệu quả của hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa 
bàn tỉnh, Ban văn hóa - xã hội đã gửi phiếu khảo sát ý kiến của đội ngũ nhà giáo, 
học sinh, sinh viên, phụ huynh và người dân (Có kết quả tổng hợp kèm theo báo 
cáo). Qua giám sát, khảo sát, Ban có ý kiến như sau:

II. Một số kết quả chung 
1. Về quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tính đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh có 38 cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp (GDNN) và cơ sở tham gia hoạt động GDNN được thành lập, trong đó gồm 
09 trường cao đẳng, 04 trường trung cấp, 19 trung tâm GDNN, 04 trung tâm và 02 
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doanh nghiệp. Trong đó, trung ương quản lý 06 cơ sở (05 trường cao đẳng, 01 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp); tỉnh quản lý 32 cơ sở (21 cơ sở công lập gồm 03 
trường cao đẳng, 02 trường trung cấp, 13 trung tâm GDNN, 04 trung tâm tham 
gia hoạt động GDNN) và 11 cơ sở tư thục (01 trường cao đẳng, 03 trường trung 
cấp, 05 trung tâm GDNN và 02 doanh nghiệp). 

Trong số 38 cơ sở được thành lập, hiện có 26 cơ sở đã đăng ký hoạt động 
GDNN (09 trường cao đẳng, 02 trường trung cấp, 09 trung tâm GDNN, 04 trung 
tâm và 02 doanh nghiệp).

2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được quan tâm đầu tư, đảm bảo yêu cầu cơ 

bản của nhiệm vụ đào tạo. Có 02 trường cao đẳng thuộc tỉnh quản lý được đầu tư 
ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 20251. Ngoài 
ra trường Cao đẳng nghề Hải Dương được chọn để tập trung đầu tư thành Trường 
chất lượng cao.

Qua số liệu tổng hợp từ năm 2016 đến năm 2021, các nguồn vốn đầu tư cho 
cơ sở vật chất là 410 tỷ 240 triệu đồng; đầu tư mua sắm trang thiết bị 273 tỷ 239 
triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Về cơ sở vật chất: nguồn ngân sách trung ương đầu tư 279 tỷ 496 triệu 
đồng, ngân sách địa phương 19 tỷ 293 triệu đồng, xã hội hóa 15 triệu đồng2, nguồn 
khác (chủ yếu là nguồn thu của đơn vị) 111 tỷ 436 triệu đồng. 

(Chi tiết tại phụ lục số 01)
+ Về trang thiết bị: nguồn ngân sách trung ương 213 tỷ 007 triệu đồng, ngân 

sách địa phương 2 tỷ 320 triệu đồng, xã hội hóa 3 tỷ 456 triệu đồng, nguồn khác 
(chủ yếu là nguồn thu của đơn vị) 54 tỷ 456 triệu đồng. 

(Chi tiết tại phụ lục số 02)
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của 

Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội, ngày 24/6/2022, HĐND tỉnh Hải Dương đã quyết định chủ trương 
đầu tư Dự án “Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương” với tổng mức 
đầu tư gần 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương để hoàn thiện cơ sở vật chất, 
mua sắm mới trang thiết bị phục vụ giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo của 
trường Cao đẳng nghề Hải Dương đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về nguồn lao 
động có trình độ kỹ năng nghề cao, bảo đảm an sinh xã hội, lao động, việc làm.

+ Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đã đầu tư cho hoạt động quản lý 
nhà nước, chi thường xuyên, chi không thường xuyên và hỗ trợ công tác đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn3. Tuy nguồn kinh phí chưa nhiều nhưng đã đảm bảo 

1 Trường Cao đẳng Hải Dương, Cao đẳng nghề Hải Dương.
2 Công ty TNHH Babeeni Việt Nam.
3 23 tỷ 576 triệu đồng.
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được những hoạt động cơ bản cho các cơ sở GDNN, các đơn vị tham gia đào tạo 
nghề thời gian vừa qua. 

(Chi tiết tại phụ lục số 03)
3. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo
Tính đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 1.961 nhà giáo GDNN. Trong đó, số 

nhà giáo có trình độ trên đại học là 520 người, trình độ đại học là 894 người, cao 
đẳng là 323 người, trình độ trung cấp và trình độ khác là 224 người. Đội ngũ nhà 
giáo cơ bản đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 
được quan tâm, bình quân mỗi năm có khoảng 200 lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhà 
giáo được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

(Chi tiết tại phụ lục số 04)
4. Công tác tuyển sinh, ngành nghề, chương trình đào tạo
Quy mô tuyển sinh theo cấp phép là 37.878 học sinh, sinh viên/năm (trong 

đó, trình độ cao đẳng: 3.955 người, trình độ trung cấp: 7.420 người, trình độ sơ 
cấp: 26.503 người), ở các nhóm ngành, nghề như: máy tính và công nghệ thông 
tin; điện, điện tử; cơ khí; dược, điều dưỡng, hộ sinh, y sỹ; khách sạn, du lịch; dịch 
vụ vận tải; nông nghiệp; vận hành máy; ngoại ngữ; may mặc và kinh tế. Thực trạng 
phát triển kinh tế - xã hội cho thấy, quá trình phân hóa nghề nghiệp đang diễn ra 
theo chiều hướng giảm thuần nông, tăng hộ kinh tế hỗn hợp để tiến tới phi nông 
nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do vậy, cơ cấu ngành nghề đào 
tạo của GDNN trong bối cảnh hiện nay cũng đặt ra vấn đề cần phải có những điều 
chỉnh cần thiết để phù hợp với cơ cấu ngành nghề xã hội và đáp ứng nhu cầu nghề 
nghiệp của người học.

Theo báo cáo kết quả tuyển sinh GDNN hàng năm, từ năm 2016 đến năm 
2021, trung bình mỗi năm có khoảng 36.600 người theo học các trình độ, trong đó 
trình độ cao đẳng 13.619 người (chiếm 6,2%), trung cấp 22.155 người (chiếm 
10,07%), sơ cấp và các hình thức đào tạo thường xuyên khác 184.210 người 
(chiếm 83,37%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ tăng từ 19,1% (năm 
2016) lên 24,8% (năm 2020), cao hơn tỷ lệ chung toàn quốc (24,1%). 

(Chi tiết tại phụ lục số 05)
Hiện nay, để tăng số học sinh vào học trung cấp, cao đẳng của GDNN, các 

bộ ngành đã và đang phối hợp với các địa phương thực hiện Quyết định số 
522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục hướng nghiệp 
và phân luồng học sinh sau trung học vào học GDNN. Đồng thời, tỉnh Hải Dương 
được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng điểm giai 
đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 để tập trung ưu tiên đầu tư đồng bộ 
trở thành trường chất lượng cao, trong đó các trường cao đẳng, trung cấp công lập 
trên địa bàn tỉnh đều được lựa chọn ngành, nghề đào tạo trọng điểm theo các cấp 
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độ quốc tế, khu vực Asean và Quốc gia; Trường Cao đẳng nghề Hải Dương được 
lựa chọn đầu tư trở thành trường chất lượng cao theo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ với 7 nghề ở cả 3 cấp độ. 

Tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định  
từ 70% đến trên 90% tùy theo từng ngành nghề và trình độ đào tạo, trong đó: nhóm 
nghề về cơ khí, điện, điện tử, may, dược tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp cao, từ 90 
- 100%; nhóm nghề về công nghệ thông tin, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, y tế, tỷ 
lệ có việc làm khoảng từ 80 - 90%; Nhóm nghề về văn hóa, nghệ thuật, tỷ lệ có 
việc làm tương đối thấp khoảng từ 30 - 50%.

(Chi tiết tại phụ lục số 06)
Chương trình đào tạo từng bước được đổi mới theo hướng phù hợp với nhu 

cầu sử dụng của xã hội. Một số cơ sở GDNN đã thường xuyên cập nhật đăng ký bổ 
sung các chuyên ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp, 
nhất là doanh nghiệp FDI đầu tư ngày càng nhiều vào các khu công nghiệp của 
tỉnh. Trong quá trình đào tạo, bước đầu đã có sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo với 
doanh nghiệp để chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo và đánh giá năng lực 
người học sát với nhu cầu sử dụng, giúp doanh nghiệp không phải đào tạo lại khi 
tuyển dụng.  

III. Đối với từng loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 trường cao đẳng, 01 trung tâm GDNN do 

các Bộ: Xây dựng, Công thương, Giao thông Vận tải, Y tế thành lập và quản lý. 
Các cơ sở nằm rải rác ở các địa phương trong tỉnh: thành phố Hải Dương, thành 
phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng. Các trường đào tạo ngành nghề theo lĩnh vực 
hoạt động của cơ quan chủ quản. Quy mô tuyển sinh hằng năm từ 25-150 học 
sinh/ngành, nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp (chủ yếu trình độ trung 
cấp và sơ cấp). Một số trường đã liên kết đào tạo với doanh nghiệp (doanh nghiệp 
tuyển dụng lao động qua đào tạo của cơ sở và cơ sở chọn giáo viên có kinh 
nghiệm, tay nghề đến đào tạo công nhân trực tiếp tại doanh nghiệp), việc liên kết 
đã mang lại hiệu quả tương đối tốt. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo cơ bản 
đạt từ 80-90%, trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng, Cao đẳng Giao thông vận tải 
đường bộ có thời điểm, có ngành nghề đạt 100%.

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh 
Hiện trên địa bàn tỉnh có 03 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp GDNN 

công lập4. Mỗi trường có chức năng, nhiệm vụ đào tạo các ngành, nghề theo lĩnh 
vực hoạt động và được các cấp phê duyệt ngành, nghề đào tạo trọng điểm để định 

4 Trường Cao đẳng nghề Hải Dương, trường Cao đẳng Hải Dương, trường Cao đẳng Y tế Hải Dương và trường 
Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương
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hướng đầu tư, phát triển. Các trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên, hằng năm được ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh đầu 
tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và kinh phí GDNN. Đội ngũ cán bộ quản 
lý và nhà giáo cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng so với quy định. Nhìn 
chung, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu đào tạo ở cả 03 cấp trình độ 
cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Bên cạnh đó còn có hệ thống các Trung tâm trực thuộc các tổ chức chính trị 
- xã hội tham gia hoạt động dạy nghề, chủ yếu thực hiện các chương trình được 
nhà nước đặt hàng như dạy nghề cho lao động nông thôn, quân nhân xuất ngũ...  

3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện
Sau sáp nhập, các Trung tâm chủ yếu hoạt động lĩnh vực giáo dục thường 

xuyên, phân luồng, hướng nghiệp. Trong số 12 Trung tâm GDNN-GDTX, mới có 
4 Trung tâm đăng ký hoạt động GDNN5 do nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp không 
nhiều, chủ yếu liên kết đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp nghề với các trường cao 
đẳng, trung cấp. Trung tâm đào tạo một số nghề đơn giản không cần trang thiết bị 
hiện đại ở trình độ sơ cấp và định hướng nghề như điện tử, điện dân dụng, cắt may, 
cơ khí...

4. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục
Trên địa bàn tỉnh có 11 cơ sở GDNN tư thục (chiếm 28,94%), gồm 01 

trường cao đẳng, 03 trường trung cấp, 05 trung tâm GDNN và 02 doanh nghiệp 
tham gia hoạt động GDNN. Hiện tại đã có 07/11 cơ sở đăng ký hoạt động GDNN. 
Các cơ sở cơ bản thực hiện tốt quy định về GDNN. Là các đơn vị tư thục nên các 
cơ sở phải tự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy hiện đại và đã thu hút 
được đông đảo học viên tham gia, nhất là đào tạo ngành, nghề sát hạch lái xe (mỗi 
trung tâm đầu tư khoảng 200 xe). Với cơ chế cạnh tranh để phát triển, các cơ sở đã 
luôn tự đổi mới phương thức tuyển sinh, chương trình đào tạo và cập nhật công 
nghệ trong giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. 

02 doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề (Công ty cổ phần nhựa An Phát 
Xanh, Công ty TNHH Babeeni Việt Nam) đã tự thành lập các cơ sở để truyền dạy 
ngành, nghề mới đòi hỏi thiết bị công nghệ cao cho lao động của doanh nghiệp. Sự 
tham gia của doanh nghiệp vào đào tạo nghề còn thể hiện ở nhiều hình thức khác 
như trao đổi, cung cấp nguồn lực giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp; trao đổi 
thông tin giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp; hỗ trợ của doanh nghiệp với sinh 
viên học nghề; hợp đồng đào tạo cho lao động của doanh nghiệp, đưa học sinh đến 
thực tập tại doanh nghiệp. 

IV. Một số hạn chế, tồn tại
1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị

5 Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Hà, Ninh Giang.
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Cơ sở vật chất của các cơ sở GDNN, nhất là cơ sở công lập                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
được xây dựng đã lâu, một số hạng mục đã xuống cấp; các trường cao đẳng, trung 
cấp nghề thuộc tỉnh quản lý chưa có ký túc xá cho học sinh, sinh viên ở xa.

Trang thiết bị còn thiếu, lạc hậu, đơn giản, chưa kịp thời cập nhật công nghệ 
mới để theo kịp với sự thay đổi của khoa học công nghệ, nhất là cách mạng công 
nghiệp 4.0 và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động giai đoạn 
hiện nay. Trong số các trường nghề công lập của tỉnh, có trường Cao đẳng nghề 
Hải Dương được lựa chọn đầu tư xây dựng trường chất lượng cao, với nguồn ngân 
sách trung ương và nguồn thu của đơn vị đã mua sắm một số thiết bị thực hành 
hiện đại của các nước Anh, Mỹ, Đan Mạch, CHLB Đức nhưng nhiều môn 
học/môđun đào tạo vẫn chỉ đáp ứng được 30-50% nhu cầu. 

2. Về đội ngũ nhà giáo
Đội ngũ nhà giáo tuy đã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định 

nhưng số lượng còn thiếu và trình độ mới đáp ứng được một phần nhu cầu đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc tuyển dụng giáo viên, giảng viên dạy nghề, 
nhất là người có trình độ cao còn khó khăn do khó tìm được nguồn đáp ứng và thu 
nhập của đội ngũ nhà giáo trường nghề còn thấp, chưa đủ sức thu hút.

3. Về hoạt động đào tạo, tuyển sinh
Công tác dự báo ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động 

xã hội chưa hiệu quả và khó tiếp cận các thông tin chi tiết, cụ thể, chính xác. Việc 
đổi mới phương thức, nội dung đào tạo còn hạn chế, chậm cập nhật tập trung ưu tiên 
đầu tư vào các ngành, nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Kết quả tuyển sinh các trình độ cao đẳng, trung cấp hằng năm tuy có tăng 
nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Sự mất cân đối về số lượng người học ở các trình 
độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp sẽ ảnh hưởng đến chủ trương đào tạo nghề chất 
lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương thời gian tới. Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt thấp 24,8% năm 2020. 

 Mặc dù nhiều năm qua, công tác phân luồng học sinh sau THCS đã được 
các cấp chính quyền quan tâm nhưng mục tiêu tăng tỷ lệ học sinh sau THCS đi 
học nghề đến nay vẫn rất hạn chế (tỷ lệ học sinh được phân luồng sau THCS giai 
đoạn 2018-2020 của tỉnh chỉ trên dưới 10%, năm 2021 gần 20%, không đạt kế 
hoạch đề ra6).

 Các Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện sau sáp nhập chủ yếu thực hiện 
nhiệm vụ về giáo dục thường xuyên. Hoạt động giáo dục nghề nghiệp chủ yếu 
thông qua hình thức liên kết đào tạo với các trường cao đẳng, trung cấp cho đối 
tượng học sinh tốt nghiệp THCS do cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo còn thiếu 

6 Mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS vào học tại các Trung tâm GDNN-GDTX 
được học văn hóa kết hợp dạy sơ cấp nghề, liên kết đào tạo trình độ TCCN hoặc tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp khác.
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thốn, lạc hậu; số lượng biên chế bị cắt giảm hàng năm, chất lượng và năng lực thực 
tế của nhà giáo GDNN tại các trung tâm GDNN - GDTX còn hạn chế. Công tác 
tuyển sinh gặp nhiều khó khăn do không đủ sức cạnh tranh với các trường nghề 
trên địa bàn.   

4. Về kinh phí, công tác xã hội hóa GDNN
Nguồn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp GDNN còn thấp, chưa đáp ứng yêu 

cầu phát triển, chưa tương xứng với mục tiêu nhiệm vụ đề ra (chủ yếu là ngân sách 
trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất để đào tạo nghề trọng điểm cho trường 
Cao đẳng nghề Hải Dương và trường Cao đẳng Y tế Hải Dương); công tác xã hội 
hóa hoạt động giáo dục nghề nghiệp còn rất hạn chế, trong số trường công lập 
thuộc tỉnh mới có trường Cao đẳng Y tế huy động được hơn 3 tỷ đồng mua sắm 
trang thiết bị, chủ yếu từ ngân sách và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. 

5. Công tác quản lý nhà nước
Việc rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh chưa 

được thực hiện, hệ thống GDNN công lập còn dàn trải, chồng chéo và trùng lặp 
ngành nghề đào tạo. Hoạt động đào tạo nghề mới chủ yếu tập trung vào ngành, 
nghề sẵn có, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và nhu cầu nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. 

Cán bộ quản lý nhà nước về GDNN các cấp còn ít, công tác hướng dẫn, 
kiểm tra, thanh tra các hoạt động GDNN chưa được thường xuyên, một số cơ sở 
được UBND tỉnh quyết định thành lập đã lâu nhưng không hoạt động, không thực 
hiện các thủ tục xin cấp phép hoặc dừng hoạt động GDNN, chuyển địa điểm không 
báo cáo cơ quan quản lý nhà nước… 

 * Nguyên nhân
- Hiện nay Chính phủ chưa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp Việt Nam, vì vậy chưa có căn cứ để sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp của tỉnh.

- Tâm lý xã hội còn coi trọng bằng cấp hơn kỹ năng nghề nghiệp. Nhận thức 
của nhiều cấp uỷ, chính quyền, cơ sở GDNN, doanh nghiệp và cộng đồng về vị trí, 
vai trò của GDNN, đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực chất lượng 
cao chưa đầy đủ; chưa coi đó là yếu tố cơ bản để nâng cao năng lực cạnh tranh và 
năng suất lao động, khó khăn cho công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng 
học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT và công tác tuyển sinh trong GDNN.

- Chưa tạo được cơ chế phối hợp chặt chẽ ba bên trong công tác GDNN 
giữa: nhà nước, cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp; chưa ban hành quy định những 
ngành, nghề bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng lao động qua đào tạo, bên cạnh 
đó chưa có nhiều chính sách để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động qua 
đào tạo. Các doanh nghiệp có xu hướng tự thực hiện đào tạo nghề nghiệp cho lao 
động hơn là hợp tác với cơ sở GDNN để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt có 
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những ngành, nghề đặc thù mà các cơ sở GDNN không thể đáp ứng được về trang 
thiết bị và nhà giáo có tay nghề, kinh nghiệm để truyền đạt. 

 - Cơ chế quản lý chưa thống nhất đối với các trung tâm GDNN - GDTX cấp 
huyện, khối GDNN hoạt động theo năm tài chính, trong khi khối giáo dục thường 
xuyên hoạt động theo năm học nên công tác quản lý, đánh giá, công tác thi đua, 
khen thưởng, xếp loại hằng năm còn khó khăn, bất cập. 

V. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương
- Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN Việt 

Nam để sắp xếp mạng lưới cấp tỉnh cho phù hợp; có cơ chế khuyến khích thu hút, 
đào tạo, bồi dưỡng các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân, người lao động 
có kỹ năng nghề cao và kinh nghiệm thực tiễn nghề nghiệp tham gia hoạt động đào 
tạo nghề; khuyến khích, cũng như có các chế tài thích hợp để doanh nghiệp và các 
cơ sở dạy nghề gắn bó mật thiết với nhau nhằm tăng cường quan hệ 3 bên: Nhà 
nước - cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp.

- Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, 
nghề bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng lao động qua đào tạo; có nhiều chính 
sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GDNN, tăng cường đầu 
tư xã hội hóa cho lĩnh vực GDNN.

- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; ban hành Thông tư hướng dẫn danh mục 
khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc/lớp. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát các cơ sở GDNN trên 

địa bàn tỉnh không còn đủ điều kiện hoạt động để giải thể hoặc quy hoạch, sắp xếp 
lại cho phù hợp, trong đó tổ chức sắp xếp lại các trung tâm GDNN trên địa bàn 
tỉnh, kể cả các Trung tâm thuộc các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; tập 
trung đầu tư một số cơ sở GDNN chất lượng cao và các cơ sở GDNN cho các 
nhóm đối tượng đặc thù. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện cơ chế tự chủ các cơ sở GDNN. Tăng 
cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, khuyến khích 
các doanh nghiệp phát triển các cơ sở GDNN để đào tạo đáp ứng nhu cầu của 
doanh nghiệp và thị trường lao động. Có cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia 
học nghề tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh. 

- Xem xét nghiên cứu danh mục ngành nghề ưu tiên đào tạo đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. Chỉ đạo các trường được lựa 
chọn ngành, nghề trọng điểm xây dựng dự án đầu tư tập trung, đồng bộ theo 
ngành, nghề trọng điểm. Phân bổ nguồn Ngân sách trung ương bổ sung có mục 
tiêu cho các cơ sở GDNN được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm để thực hiện, bảo 
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đảm tập trung, đúng mục tiêu và có hiệu quả. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật 
chất, đất đai, biên chế, kinh phí chi thường xuyên để vận hành có hiệu quả trang 
thiết bị đào tạo ngành, nghề trọng điểm được đầu tư.

- Quan tâm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tạo cơ hội thu hút tư nhân 
đầu tư vào lĩnh vực GDNN. 

3. Đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó chú trọng hướng dẫn, 

thanh tra, kiểm tra hoạt động GDNN trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát chức 
năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN để kịp thời tham mưu 
cho UBND tỉnh có giải pháp phù hợp trong đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho tỉnh; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các vi phạm quy định 
của pháp luật về GDNN.

- Quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản 
lý nhà nước về GDNN các cấp và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà 
giáo trong hệ thống cơ sở GDNN của tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các cơ sở GDNN sau 
khi có quyết định thành lập và cấp phép hoạt động; hướng dẫn quy trình, thủ tục 
cấp phép hoạt động đối với các cơ sở GDNN, nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu 
đào tạo nghề; nghiên cứu tham mưu, tổ chức các hội thi tay nghề giỏi trong công 
nhân lao động, tuyên dương, khen thưởng đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên 
giỏi cấp tỉnh. 

4. Đối với các cơ sở GDNN
- Hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với công nghệ sản 

xuất của doanh nghiệp, định hướng phân tầng chất lượng và đặc thù các ngành, 
nghề đào tạo. Tăng cường gắn kết với doanh nghiệp để khai thác, sử dụng thiết bị 
đào tạo tại doanh nghiệp.

- Hàng năm chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề 
trọng điểm được phê duyệt, phát triển chương trình đào tạo các ngành nghề mới, 
ứng dụng công nghệ mới để tiếp thu thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
phù hợp với chủ trương của các Bộ, ngành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh, với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

- Đa dạng hóa phương thức tổ chức đào tạo ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin. Đẩy mạnh triển khai liên kết nhà trường và doanh nghiệp trong đó doanh 
nghiệp trực tiếp cùng cơ sở GDNN xây dựng, triển khai chương trình đào tạo. 

- Các cơ sở GDNN xây dựng dự án đầu tư theo các ngành, nghề trọng điểm 
đã được phê duyệt, đảm bảo nguyên tắc đầu tư tập trung đồng bộ về cơ sở vật chất, 
thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, chương trình đào tạo theo quy 
định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quản lý và sử dụng kinh phí được giao 
theo đúng các quy định hiện hành bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu và có 
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hiệu quả. Tăng cường huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cho hoạt 
động GDNN.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021”, Ban văn hóa - xã hội trình 
HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Các thành viên Ban VHXH;
- Một số sở, ngành, đơn vị liên quan;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, 
   thị xã, thành phố;
- Một số cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hường
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