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Dẫn nhập
Quyết định thông qua Đề án phát triển nghề Công tác Xã hội (CTXH) là căn cứ
quan trọng nhất đối với sự phát triển CTXH một cách chuyên nghiệp ở Việt Nam, khi
những điều kiện cần thiết đã chín muồi. Điều này cũng liên quan chặt chẽ tới cam kết hỗ
trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNICEF. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, nhân viên,
cộng tác viên CTXH hiện tại không những thiếu về số lượng mà còn yếu về chất lượng.
Nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa hình dung được phát triển chuyên nghiệp
nghề CTXH có nghĩa là gì, có khác gì so với công việc hiện tại không. Nhưng họ đều có
chung mục đích: phát triển chuyên nghiệp nghề CTXH để các nhân viên CTXH có cơ hội
phát triển nghề nghiệp tốt hơn, để khả năng hỗ trợ, giúp đỡ của họ đến được với nhiều cá
nhân, tổ chức nói riêng, cũng như đến với toàn xã hội nói chung.
Ngoài những điều kiện và yếu tố nói trên, còn có nhiều yếu tố khác, vừa là thách thức
lại vừa là cơ hội cho sự phát triển chuyên nghiệp nghề CTXH. Sự phát triển của nghề CTXH
tại Việt Nam trong thời gian tới phụ thuộc rất nhiều vào việc phát huy tối đa những điều kiện,
cơ hội này, cũng như giảm thiểu các hạn chế về nhân lực, chính sách, nhận thức…
Bài viết sẽ chỉ ra một số cơ hội và thách thức cùng với những giải pháp nhằm phát
triển CTXH tại Việt Nam. Các phân tích đều dựa trên kết quả khảo sát năm 2010 của đề tài:
Đổi mới Công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (Nghiên cứu
kinh nghiệm của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên Bang Nga), với 4 nhóm đối
tượng: cán bộ CTXH, người dân thụ hưởng/sử dụng dịch vụ, giảng viên CTXH và sinh
viên, tại 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh. Các giải pháp
mang tính hệ thống được đề cập trong bài viết này bao gồm: hệ thống chính sách, nhận thức
xã hội, đội ngũ cán bộ nhân viên, hoạt động đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế.
1. Hệ thống chính sách
Hiện tại số lượng văn bản chính sách liên quan trực tiếp tới sự phát triển CTXH
chuyên nghiệp tại Việt Nam còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên, tình hình đã đổi khác từ khi
Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Đề án phát triển nghề CTXH ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 được thực thi.
Thống kê cho thấy, ngoài Bộ LĐ,TB&XH với tư cách là cơ quan chủ trì, điều phối các
hoạt động của Đề án, còn có hàng loạt các Bộ, ngành khác cùng tham gia phối hợp thực
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hiện Đề án. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát,
xây dựng hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới nghề CTXH. Bộ Nội Vụ chịu trách
nhiệm ban hành chức danh, mã ngạch viên chức, bậc lương… đối với các nhân viên
CTXH. Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp quy hoạch mạng lưới đào tạo CTXH, hoàn thiện hệ
thống chương trình, phương pháp đào tạo về CTXH. Bộ Thông tin và Truyền thông có
trách nhiệm thực hiện các hoạt động truyền thông về phát triển nghề CTXH…
Tại Việt Nam, hoạt động CTXH gắn chặt với việc phát triển và hoàn thiện hệ thống
chính sách về an sinh xã hội, bảo trợ xã hội của Nhà nước. Trước thời điểm có Đề án phát
triển nghề CTXH, công việc chủ yếu của CTXH được thực hiện dưới dạng các hoạt động
bảo trợ xã hội. Hệ thống cơ sở pháp lý của Việt Nam liên quan tới sự phát triển CTXH
thực chất đã có và tồn tại xuyên suốt trong hệ thống chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên,
những văn bản chính sách có liên quan trực tiếp tới CTXH chuyên nghiệp lại chưa nhiều.
Kết quả khảo sát cho thấy sự phân tán trong câu trả lời của các cán bộ CTXH về hệ thống
chính sách liên quan tới CTXH cũng là điều dễ hiểu.
Biểu đồ 1: Đánh giá của cán bộ CTXH về hệ thống chính sách CTXH (%)

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài Nghị định thư cấp nhà nước số 45/2010/HĐ-NĐT năm
2010 với nhóm đối tượng cán bộ CTXH) 1
F
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Đề tài Nghị định thư cấp nhà nước: “Đổi mới Công tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị
trường và hội nhập quốc tế. Nghiên cứu kinh nghiệm của CHXHCN Việt nam và Liên Bang Nga”- số
45/2010/HĐ-NĐ, do tác giả Chủ trì, đã thực hiện khảo sát thực trạng CTXH tại 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Trị, với 4 nhóm đối tượng: Cán bộ CTXH (500 người), người dân thụ
hưởng/sử dụng dịch vụ CTXH (460 người), giáo viên CTXH (100 người) và sinh viên CTXH (440 người).
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Kết quả khảo sát cho thấy có ½ số cán bộ CTXH được hỏi cho rằng hiện Việt Nam
mới chỉ có một vài chính sách riêng về CTXH, tỷ lệ cán bộ khẳng định Việt Nam đã có
nhiều chính sách về CTXH là 19,8% cao hơn so với tỷ lệ có ý kiến ngược lại cho rằng
Việt Nam chưa có chính sách riêng về CTXH (16,2%). Tỷ lệ cán bộ không biết hiện tại
Việt Nam có hay không các chính sách về phát triển CTXH cũng khá cao (14%). Như
vậy, ngoài việc có chính sách, việc truyền thông về chính sách cũng hết sức quan trọng
bởi vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ những người đang làm việc liên quan trực tiếp tới CTXH
nhưng không hề biết các thông tin về chính sách có liên quan. Đối với những người cho
rằng Việt Nam đã có các chính sách riêng về CTXH (dù ít hay nhiều) khi được hỏi chi tiết
hơn về hệ thống chính sách cũng đưa ra những câu trả lời có độ phân tán khá cao. Các câu
trả lời đã đề cập tới rất nhiều các khía cạnh khác nhau về mặt chính sách mà Việt Nam sẽ
cần phải quan tâm khi phát triển CTXH theo hướng chuyên nghiệp.
Biểu đồ 2: Lĩnh vực quy định của chính sách về CTXH (%)

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài Nghị định thư cấp nhà nước số 45/2010/HĐ-NĐT năm
2010 với nhóm đối tượng cán bộ CTXH)

Như vậy, có thể nhận thấy hệ thống chính sách về phát triển CTXH của Việt Nam
hiện nay đã tương đối đầy đủ.
Khi Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình, chế độ chính sách
về an sinh xã hội sẽ có nhiều thay đổi quan trọng, nhu cầu về các dịch vụ xã hội của các
nhóm dân cư nói chung và các nhóm cần hỗ trợ nói riêng cũng sẽ thay đổi theo hướng
ngày càng cao hơn về dịch vụ và thường xuyên hơn, đa dạng hơn ở các loại hình. Do đó,
để phát triển CTXH, hệ thống chính sách cần phải đi trước một bước. Khi nói tới những
bất cập trong phát triển CTXH tại Việt Nam rất nhiều người đã nói tới vấn đề thiếu mã
nghề CTXH cũng như chức danh của nhân viên CTXH. Điều này khiến việc tuyển dụng,
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sử dụng nhân viên, trong đó có cả việc của sinh viên sau khi ra trường gặp không ít khó
khăn. Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25/8/2010 ban hành các chức danh, mã số
ngạch viên chức CTXH, hy vọng sẽ giảm thiểu những khó khăn trên.
Chức danh

Mã số

CTXH viên chính

24.291

CTXH viên

24.292

Nhân viên CTXH

24.293

Việc ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức CTXH của Bộ Nội Vụ chính là
căn cứ để BLĐTB&XH ban hành Thông tư 34/2010/TT-BLĐTBXH, quy định tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH. Thông tư này quy định chi tiết về chức trách,
nhiệm vụ cụ thể, năng lực, trình độ… với các chức danh nghề nghiệp CTXH cụ thể.
Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Thông tư 10/2010/TT-BGDĐT ban hành
chương trình khung giáo dục ĐH ngành CTXH trình độ ĐH, CĐ với những điều chỉnh
mới để đổi mới hoạt động đào tạo CTXH trong nhà trường.
Trong Đề án phát triển nghề CTXH dù ở giai đoạn nào, việc xây dựng hệ thống
chính sách đối với sự phát triển của CTXH vẫn luôn là một nhiệm vụ quan trọng của Nhà
nước: “Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan
nhằm tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề CTXH” (Giai đoạn
2010-2015) và: “Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân
viên, cộng tác viên CTXH theo các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và theo nhóm
đối tượng; xây dựng, ban hành mới và tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản pháp luật có liên
quan để tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề CTXH” (Giai
đoạn 2016-2020).
Trước mắt, CTXH vẫn tiếp tục cần phải có thêm nhiều chính sách khác liên quan
tới các lĩnh vực như hợp tác quốc tế, hoạt động nghề nghiệp, thậm chí là các chính sách
để nâng cao nhận thức của xã hội đối với nghề CTXH cũng hết sức quan trọng. Để thực
hiện được điều này, việc rà soát hệ thống chính sách có liên quan là hết sức cần thiết.
Thực tế cho thấy Việt Nam đang thiếu các chính sách trực tiếp liên quan tới CTXH nhưng
lại có khá nhiều các chính sách có liên quan ở mức độ gián tiếp. Bên cạnh đó, cũng như
trong nhiều lĩnh vực khác, luôn có sự chồng chéo trong hệ thống chính sách về CTXH khi
mà rất nhiều bên có liên quan cùng tham gia phát triển nghề CTXH. Việc xây dựng và
ban hành các chính sách mới về CTXH cần phải có lộ trình với những mức độ ưu tiên
khác nhau. Nhà nước cần tập trung vào các chính sách về rà soát, đánh giá năng lực, phân
loại đối tượng cán bộ CTXH để thực hiện các mục tiêu đào tạo lại; các chính sách về
nâng cao năng lực đào tạo cho các tổ chức đào tạo nhân lực CTXH; các chính sách dành
cho truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về nghề CTXH; các chính sách liên quan
tới tiêu chuẩn đạo đức, nghiệp vụ… của cán bộ CTXH cũng như các tổ chức cung cấp
dịch vụ CTXH.
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2. Nhận thức của xã hội
Nhận thức xã hội chính là một trong những yếu tố khiến CTXH tại Việt Nam mới chỉ
bắt đầu con đường phát triển chuyên nghiệp. Nhiều người cho rằng CTXH đã có và thậm
chí còn phát triển rất mạnh gắn liền với vai trò của các tổ chức xã hội, các hội đoàn thể,
thậm chí là các tổ chức xã hội theo kiểu phi chính thức tại cộng đồng. Do vậy tại sao lại đặt
ra vấn đề phát triển CTXH chuyên nghiệp, kèm theo đó là hàng nghìn tỷ đồng. Điều này
cũng giải thích tại sao hiện nay nhiều người dân đã hoặc đang thụ hưởng hay sử dụng các
dịch vụ CTXH cũng “đồng nhất” cán bộ CTXH với cán bộ, chính quyền địa phương và các
tổ chức khác. Thậm chí, ngay cả đối với những người đang làm công việc hàng ngày liên
quan tới CTXH, quan niệm về một người làm CTXH cũng còn chưa thống nhất.
Bảng 1: Quan niệm của cán bộ CTXH về công việc của nhân viên CTXH
Công việc

Tần suất

%

Kết nối các nguồn lực

268

53,6

Trực tiếp giúp đỡ người yếu thế

193

38,6

Giúp người yếu thế tự phát huy năng lực bản thân

289

57,8

Cung cấp các dịch vụ về CTXH

171

34,2

Tham gia nghiên cứu, đào tạo về CTXH

168

33,6

Vận động người khác tham gia làm từ thiện

212

42,4

Giúp cộng đồng nhận diện/phát hiện các vấn đề của mình

202

40,4

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài Nghị định thư cấp nhà nước số 45/2010/HĐ-NĐT năm
2010 với nhóm đối tượng cán bộ CTXH)

Tỷ lệ cán bộ CTXH trả lời khá đồng đều ở các phương án được đưa ra và mức cao
nhất cũng chỉ là 57,8%, thậm chí việc cung cấp các dịch vụ về CTXH chỉ chiếm 34,2%
trong khi đó việc vận động người khác tham gia làm từ thiện lại chiếm tới 42,2%.
Hạn chế trong nhận thức đối với nghề nghiệp CTXH được coi là một cản trở quan
trọng đối với sự phát triển chuyên nghiệp CTXH. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp
tới các hoạt động “tác nghiệp” trên thực tế của CTXH mà còn ảnh hưởng tới cả việc tuyển
dụng, sử dụng nhân viên CTXH. Không chỉ có người dân mà ngay cả một bộ phận không
nhỏ các nhà quản lý tại các cơ quan của Nhà nước hiện nay cũng chưa nhận thức đầy đủ
được về CTXH, do đó vô tình làm hạn chế đi vai trò của CTXH. Theo đánh giá của các
cán bộ CTXH có tới 71% ý kiến cho rằng hiện nay hiểu biết CTXH còn thấp và do đó
cũng đã có một tỷ lệ tương tự cho rằng việc nâng cao nhận thức về CTXH là một trong
những hoạt động quan trọng liên quan tới sự phát triển của CTXH (74,6%).
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, các đặc trưng văn hóa của người Việt mang
nhiều yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của CTXH hơn là cản trở. Tính đoàn kết, tương
thân tương ái, cố kết cộng đồng, gia đình, dòng họ... là những điểm tựa cho CTXH có thể
dễ dàng đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nói trên, văn hóa của
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người Việt cũng chứa đựng nhiều yếu tố tiêu cực ảnh hưởng tới sự phát triển nghề CTXH.
Đề án phát triển nghề CTXH đã có cả một chương trình dành cho các hoạt động truyền
thông, nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề này. Hy vọng hoạt động này sẽ sớm phát
huy hiệu quả để giúp CTXH có thêm những điều kiện thuận lợi để phát triển.
3. Đội ngũ cán bộ, nhân viên CTXH
Biểu đồ 3: Các yếu tố tác động tới hiệu quả công việc của cán bộ CTXH (%)

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài Nghị định thư cấp nhà nước số 45/2010/HĐ-NĐT
năm 2010 với nhóm đối tượng cán bộ CTXH)

Có không ít các yếu tố tác động, ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc trên thực tế của
đội ngũ cán bộ CTXH. Đáng kể hơn cả vẫn là kỹ năng chuyên môn (62,4%), tiếp theo là
đạo đức nghề nghiệp (43,6). Sự hiểu biết của xã hội đối với nghề CTXH cũng là một yếu
tố có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả hoạt động CTXH (38,4%): một khi nhận thức của xã
hội còn hạn chế thì cơ hội để phát triển CTXH cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài
ra, các yếu tố khác như cơ hội thăng tiến hay sự ủng hộ của gia đình đối với đa số cán bộ
CTXH chỉ giữ một vai trò phụ trong việc tác động tới hiệu quả công việc của họ. Ai cũng
biết rằng CTXH là nghề liên quan trực tiếp tới con người, do đó những giá trị đạo đức,
nhân văn luôn là yếu tố thường trực đối với mỗi người. Cơ hội thăng tiến không phải là
điều mà các cán bộ CTXH quan tâm. Cũng do vậy, những cán bộ CTXH luôn nhận được
sự ủng hộ của người thân.
Kỹ năng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp không chỉ quan trọng đối với cá nhân
từng cán bộ, nhân viên CTXH mà còn đặc biệt quan trọng với những người quản lý, chịu
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trách nhiệm về sự phát triển của CTXH tại Việt Nam. CTXH là một nghề vất vả, thậm chí
nguy hiểm nhưng lại là nghề làm việc liên quan trực tiếp tới những người cần được giúp
đỡ, đa phần lại là nhóm yếu thế. Do vậy, CTXH chuyên nghiệp luôn đặt ra những tiêu
chuẩn rất cao đối với những người làm nghề này cả về kỹ năng và đạo đức. Chính vì vậy,
việc đào tạo cán bộ, nhân viên CTXH không chỉ đơn thuần là những hoạt động đào tạo
như những ngành nghề, công việc khác mà có những yêu cầu riêng về chuyên môn lẫn
đạo đức. Về điểm này CTXH rất giống với ngành y: nếu không có chuyên môn thì không
thể hành nghề, nhưng nếu có chuyên môn mà không có y đức thì việc hành nghề sẽ có
nguy cơ gây ra những hậu quả khó lường.
Cả hai yêu cầu quan trọng về số lượng và chất lượng hiện nay đều là thách thức lớn
đối với sự phát triển của CTXH chuyên nghiệp. Về số lượng, con số 60.000 cán bộ, nhân
viên, cộng tác viên CTXH cần có trong vòng 10 năm là một con số không hề nhỏ nhưng
quan trọng hơn là chất lượng khi cả 60.000 người này sẽ trở thành “chuyên nghiệp” với
những trình độ khác nhau. Đòi hỏi này đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với sự phát
triển của CTXH. Việt Nam cần phải tập trung giải quyết bài toán đào tạo nhân lực, trong
đó chú trọng tới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.
Trong số 60.000 nhân viên CTXH cần phải có, hiện đã có hơn ½ đang làm việc
trong các tổ chức khác nhau từ trung ương tới địa phương, nhưng đại đa số là không
chuyên nghiệp. Do đó, cần phải rà soát, đánh giá năng lực, nhu cầu đào tạo của nhóm
nhân viên này. Từ đó tiến hành phân loại và định hướng đào tạo lại nguồn nhân lực
CTXH và là cơ sở cho việc đào tạo mới ở các trường Đại học, Cao đẳng.
Việc Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức CTXH có thể coi là
một bước đi quan trọng về mặt chính sách trong việc phát triển nghề CTXH theo hướng
chuyên nghiệp. Kinh nghiệm phát triển nghề CTXH trên thế giới cho thấy, nghề CTXH
vốn rất vất vả, thậm chí nguy hiểm. Do vậy, cần nhiều hơn các chính sách hỗ trợ của Nhà
nước cho các cán bộ CTXH, đặc biệt là về vấn đề thu nhập và đời sống.
4. Hoạt động đào tạo nhân lực
Để phát triển nghề CTXH tại Việt Nam, hoạt động đào tạo nhân lực đóng vai trò hết
sức quan trọng. Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ vào sự nỗ lực của riêng lĩnh vực đào tạo
nhân lực CTXH, chắc chắn các mục tiêu mà Chính phủ đặt ra cho CTXH sẽ không thể
hoàn thành.
Hiện tại, hoạt động đào tạo nhân lực ngành CTXH đang ở trong tình trạng thiếu
thốn đủ thứ. Mặc dù cơ quan chủ quản là Bộ GD&ĐT đã có nhiều cố gắng trong việc cải
thiện chất lượng đào tạo thông qua việc thay đổi chương trình khung đào tạo CTXH ở cả
bậc ĐH và CĐ, nhưng sự thay đổi này chỉ mang lại kết quả tốt, khi điều kiện của các cơ
sở đào tạo cho phép thích ứng được với sự thay đổi đó.
Với đa số các nghề nghiệp khác, việc thực hành luôn là một yêu cầu không thể
thiếu, thì với đào tạo CTXH, không có thực hành, thực tế thì không thể coi đó là đào tạo
đúng chuẩn. Tuy nhiên vấn đề thực hành, thực tế lại càng khó khăn với một ngành “sinh
sau đẻ muộn” như ngành CTXH.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

121

Khó khăn căn bản là là sự thiếu hụt của đội ngũ giảng viên CTXH. Hiện nay số
lượng giảng viên ngành CTXH, đặc biệt là những người được đào tạo đúng chuyên ngành
có trình độ Thạc sĩ trở lên còn quá ít, phân bổ lại không đồng đều. Đối với những giảng
viên có trình độ Thạc sĩ trở lên tuy có thể giỏi về kiến thức chuyên môn nhưng lại rất
thiếu kinh nghiệm thực tiễn, và cả khả năng sư phạm, vì đa phần đều là những cán bộ trẻ.
Với lực lượng giảng viên lâu năm, phần lớn lại là những người rẽ ngang từ một ngành
khác, phần vì đam mê, phần vì sự phân công của tổ chức. Do đó, cũng như đội ngũ nhân
viên, cộng tác viên CTXH hiện tại nhiều giảng viên trong nhóm này thiếu những kiến
thức chuyên sâu về CTXH.
Khó khăn còn đến từ đội ngũ sinh viên. Trong những năm gần đây, tuy điểm tuyển
sinh của ngành có tăng nhưng nhìn chung mới chỉ thuộc vào nhóm trung bình. Mặt khác
khá nhiều sinh viên CTXH trúng tuyển nguyện vọng 2, điều này sẽ làm giảm đáng kể
năng lực, trình độ của sinh viên sau khi ra trường do không xác định theo nghề CTXH.
Ở khía cạnh nghiên cứu, nếu như ngành xã hội học-một ngành gần gũi với CTXH,
đã khẳng định được chỗ đứng trong hoạt động đào tạo cũng như trên thị trường lao động,
thì với CTXH còn rất nhiều khó khăn. Hiện nay, số lượng các công trình nghiên cứu
chuyên sâu về CTXH để phục vụ cho hoạt động đào tạo cũng như nghiên cứu, xây dựng
chính sách là rất hạn chế cả về số lượng lẫn quy mô. Sự thiếu hụt các nghiên cứu, dự án
của CTXH không chỉ hạn chế nguồn tư liệu phục vụ giảng dạy mà còn hạn chế quá trình
đào tạo thông qua nghiên cứu của ngành này.
Ngoài phạm vi nhà trường, CTXH chuyên nghiệp còn đòi hỏi một quá trình đào tạo
lại mấy chục nghìn cán bộ, nhân viên, cộng tác viên. Đối với các nhóm đối tượng này khó
khăn lớn nhất chính là việc làm thay đổi thói quen, phương pháp CTXH từ nghiệp dư trở
thành chuyên nghiệp. Yếu tố kinh nghiệm của hơn 35.000 cán bộ, nhân viên CTXH được
xem là lợi thế tạo ra cơ sở cho sự phát triển của CTXH chuyên nghiệp, nhưng đồng thời
cũng là một trở lực bởi việc thay đổi thói quen, cách làm của họ cũng không đơn giản.
Như vậy, có thể thấy rất nhiều những khó khăn đang đặt ra đối với hoạt động đào
tạo nhân lực ngành CTXH tại Việt Nam. Tuy nhiên, đó không hoàn toàn là những thách
thức mà bản thân các yếu tố này cũng chứa đựng nhiều cơ hội. Với sự ra đời của Đề án
phát triển nghề CTXH và một cam kết, quyết tâm phát triển mạnh mẽ từ Chính phủ cũng
như các tổ chức quốc tế, sẽ có rất nhiều những cơ hội để CTXH tại Việt Nam phát triển.
Với tổng kinh phí thực hiện Đề án lên tới 2.347,4 tỷ đồng trong đó hoạt động đào tạo giữ
một vai trò quan trọng. Mặt khác, là một quốc gia đi sau trong việc phát triển chuyên
nghiệp CTXH, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới ở các
khía cạnh thành công và thất bại để rút ngắn thời gian tiến lên chuyên nghiệp.
5. Hợp tác quốc tế
Theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về
Phê duyệt đề án Phát triển Nghề CTXH tại Việt Nam giai đoạn 2010- 2020, tại mục các
giải pháp của Đề án đã nhấn mạnh: “Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, bao gồm
các tổ chức đa phương, song phương và các tổ chức phi Chính phủ về cả 3 lĩnh vực kỹ
thuật, kinh nghiệm và tài chính để phát triển nghề CTXH”.
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Chính phủ Việt Nam xác định sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên cả ba lĩnh vực là kỹ
thuật, kinh nghiệm và tài chính để phát triển nghề CTXH theo hướng chuyên nghiệp.
Trong số 3 lĩnh vực mà Việt Nam sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế, hai yếu tố kỹ thuật
và kinh nghiệm được đặt lên hàng đầu bởi hiện đây là những yếu tố mà CTXH tại Việt
Nam cần hơn cả.
Đại sứ Ireland trong phát biểu về “Phát triển nghề CTXH tại Ireland-Tổng quan và
các mô hình khả thi cho Việt Nam” đã chỉ ra rằng:
“Trung tâm 05/06 không phải là giải pháp lâu dài để giải quyết các vấn đề
của những người nghiện ma túy và mại dâm. Trên thế giới các giải pháp này
đã chứng minh kém hiệu quả trong việc phòng chống HIV. Thực tế cho thấy
rằng hơn 90% số người sau khi trở về đã tái nghiện, hoặc trở lại làm nghề
mại dâm”.
(He Maeve Collin, 2009: 43)
Cũng theo đánh giá của đại sứ Ireland, phát triển chuyên nghiệp CTXH chính là
đóng góp vào sự phát triển của một Việt Nam hiện đại và thịnh vượng dựa trên rất nhiều
yếu tố trong đó không thể thiếu sự học hỏi từ các quốc gia khác:
“Hôm nay chúng ta có một cơ hội để đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã
hội của Việt Nam bằng việc đầu tư cho phát triển CTXH chuyên nghiệp.
Chúng ta cũng có cơ hội để học hỏi từ những thất bại của các quốc gia khác
và tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và cấp tiến cho các vấn đề phức tạp.
Làm được điều đó, chúng ta có thể đóng góp cho việc xây dựng một Việt Nam
hiện đại và thịnh vượng”.
(He Maeve Collin, 2009: 43)
Là một tổ chức hoạt động liên quan trực tiếp tới bảo vệ và chăm sóc trẻ em song đối
với sự phát triển của CTXH tại Việt Nam, UNICEF đóng một vai trò quan trọng.
UNICEF đã có những hỗ trợ quan trọng trong việc phát triển hệ thống đào tạo về CTXH
tại Việt Nam thông qua hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ về tài chính. Bên cạnh đó, tổ chức này
cũng đã giúp Việt Nam trong việc biên soạn, xây dựng hệ thống tài liệu tập huấn về
CTXH với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Đây cũng là tổ chức có nhiều nỗ lực trong
việc giúp CTXH được công nhận là một nghề chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hiện tại
UNICEF cũng đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ
ngành CTXH sau mô hình thí điểm tại ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN.
Tại Hội thảo Quốc gia Phát triển nghề CTXH tổ chức vào cuối năm 2009 tại Đà
Nẵng, quyết tâm phát triển nghề CTXH tại Việt Nam đã được thể hiện bằng bản “Tuyên
bố Hợp tác về phát triển nghề CTXH tại Việt Nam” với sự tham gia của đại diện cơ quan
Chính phủ Việt Nam, đại diện các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các NGO trong nước…
Với bản tuyên bố này, cam kết hỗ trợ của các tổ chức quốc tế là hết sức to lớn đối với sự
phát triển của CTXH chuyên nghiệp tại Việt Nam:
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“Tuy Việt Nam còn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình
phát triển nghề CTXH và nhiều việc cần phải làm, song chúng ta đã có được
những nền tảng tốt. Với sự cam kết của Chính phủ, sự quyết tâm của xã hội và
sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, CTXH sẽ phát triển hơn nữa ở Việt Nam
đáp ứng có hiệu quả các nhu cầu của xã hội”.
(Lê Hồng Loan, 2009: 98)
Tất nhiên, Việt Nam cần phải phát triển những mô hình sao cho nghề CTXH có thể
phát huy được hiệu quả cao nhất, phù hợp với bối cảnh xã hội, chuẩn mực văn hóa của
Việt Nam. Có như vậy mới có thể phát huy hết được những giá trị của nghề CTXH:
“CTXH giải quyết các vấn đề của con người trong môi trường sống của họ.
Chính vì vậy CTXH cần phải được đặt trong nền văn hóa và tổ chức xã hội
Việt Nam tuân theo các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam cần phải tìm được
hướng phát triển cho mình, phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Để làm
được điều này, cần phải nhận thức rõ và cân nhắc những yếu tố đặc trưng và
riêng biệt của quốc gia về văn hóa, xã hội, thể chế chính trị, cũng như định
hướng phát triển kinh tế”.
(Lê Hồng Loan, 2009: 99)
Để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về CTXH, chính sách của Nhà nước cũng cần có
những khuyến khích cụ thể hơn các tổ chức ngoài Nhà nước (NGO, các trung tâm cung cấp
dịch vụ CTXH…) tham gia vào các hoạt động này. Thực tế các nhóm này vẫn thường ít nhận
được những ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước so với các cơ quan của Nhà nước.
Kết luận
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế như hiện nay, việc phát
triển chuyên nghiệp nghề CTXH tại Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tận
dụng, phát huy các cơ hội và giảm thiểu những thách thức trong quá trình này. Việc kết
hợp đồng bộ các giải pháp về tăng cường và đổi mới hệ thống chính sách; nâng cao nhận
thức của xã hội về công tác xã hội; bổ sung đội ngũ cán bộ, nhân viên CTXH chuyên
nghiệp; tăng cường hoạt động đào mới, cũng như đào tạo lại, và đào tạo ngắn hạn nhân
lực công tác xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động CTXH, là
những những giải pháp cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, việc phát triển
chuyên nghiệp CTXH tại Việt Nam còn phụ thuộc vào quyết tâm, tâm huyết của những
người quan tâm, liên quan tới CTXH.
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