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HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Ở KHU VỰC BẮC TRUNG
BỘ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP QUỲNH LƯU, NGHỆ AN)
PHẠM NGỌC TÂN

1. Dẫn nhập
Dạy nghề cho người lao động là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong
những năm gần đây, công tác dạy nghề ở nước ta đã có sự phát triển đáng kể cả về quy mô
và chất lượng. Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của Chính phủ đã
chỉ rõ: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các
cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát
triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã
hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động nông thôn, khuyến khích, huy động và tạo điều
kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn”.
Theo Luật Dạy nghề 2006 thì “dạy nghề là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến
thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề để có thể tìm được
việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học”. Mục đích của dạy nghề là
nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp cho sản xuất, dịch vụ, với năng lực thực hành
nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật,
tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt
nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng
của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Dạy nghề có những nét khác biệt so với các cấp học khác trong nền giáo dục quốc
dân, đó là ngành nghề đào tạo đa dạng và học viên học nghề cũng có trình độ văn hóa rất
khác nhau. Bên cạnh đó, cấp trình độ đào tạo ở các cơ sở dạy nghề cũng rất khác nhau (sơ
cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, bồi dưỡng, nâng bậc thợ). Dạy nghề cho lao
động nông thôn có thể được phân loại theo tính chất nghề nghiệp bao gồm dạy nghề nông
nghiệp, dạy nghề công nghiệp, dạy nghề và khôi phục làng nghề truyền thống, dạy và
trang bị kiến thức một số ngành nghề phi nông nghiệp khác.
Khu vực Bắc Trung Bộ có diện tích tự nhiên 51.524,6 km2 và dân số 10.094.400
người (Niên giám Thống kê, 2014). Đây là tiềm năng phát triển của khu vực này, song
đồng thời cũng là thách thức không nhỏ đặt ra đối với vấn đề dạy nghề cho lao động nông
thôn trên địa bàn. Hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Bắc Trung Bộ đã có
được những bước tiến rõ rệt trong những năm gần đây với lực lượng lao động qua học


PGS,TS, Viện Xã hội học.
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nghề ngày càng tăng về số lượng, chất lượng từng bước được cải thiện. Đồng thời, các
giải pháp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn cũng được tăng cường. Để có thể
tạo nên sự đột phá trong hoạt động dạy nghề ở Bắc Trung Bộ trong những năm tới, cần có
nghiên cứu đánh giá khoa học. Bài viết này nhằm mục đích nhận diện thực trạng dạy nghề
ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu
quả của các cơ chế, hiệu quả chính sách trong công tác này trên cơ sở gắn với điều kiện
lịch sử, văn hóa, xã hội đặc thù của khu vực miền Trung.
2. Số liệu và phương pháp
Bài viết sử dụng nguồn số liệu thống kê của Phòng Lao động, Thương binh và Xã
hội huyện Quỳnh Lưu về tình hình và các kết quả dạy nghề lao động nông thôn trong
những năm qua. Bên cạnh đó, tác giả còn thực hiện 25 cuộc phỏng vấn sâu với một số cán
bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, học viên học nghề tại Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Nghệ An, một số cán bộ cấp huyện, xã và lao động nông thôn. Các số liệu
định tính nhằm bổ sung, lý giải cho hiện trạng dạy nghề phản ánh qua các số liệu thống
kê. Việc sử dụng kết hợp phương pháp phân tích số liệu thống kê với tư liệu phỏng vấn
sâu nhằm nhận diện hiện trạng dạy nghề lao động nông thôn trên địa bàn.
Hình 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dạy nghề

Chính sách DN và điều
kiện KT-VH-XH

- Mục tiêu
- Chương trình, giáo
trình
- Giáo viên, học viên,
cán bộ quản lý

QUÁ
TRÌNH
DẠY
NGHỀ

CHẤT
LƯỢNG
DẠY
NGHỀ

- Tài chính, cơ sở vật
chất
Thông tin phản hồi
- Tổ chức và quản lý

Trên cơ sở đó, bài viết đi sâu phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy
nghề và rào cản chính sách hiện nay trong hoạt động dạy nghề ở Quỳnh Lưu. Có thể khái
quát một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy nghề theo sơ đồ Hình 1.
3. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
Về điều kiện tự nhiên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có nhiều điểm tương đồng
với Khu vực Bắc Trung Bộ vì cả hai địa bàn này đều bao gồm những tiểu vùng ven biển,
đồng bằng, miền núi và điều kiện khí hậu khá khắc nghiệt. Hiện nay, huyện Quỳnh Lưu có
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diện tích tự nhiên khoảng 436,15 km2 và dân số khoảng 260.902 người (Niên giám thống
kê, 2014). Thu nhập bình quân/người/năm tăng khá: từ 12,4 triệu đồng năm 2010 lên 17,43
triệu đồng năm 2012, năm 2013 là 21,5 triệu đồng lên 24,51 triệu đồng năm 2014 và dự
kiến đến hết năm 2015 là 26,33 triệu đồng (Phòng LĐ-TB-XH Quỳnh Lưu, 2014).
Nguồn lực lao động của Quỳnh Lưu khá dồi dào, năm 2014 toàn huyện có khoảng
157.642 lao động chiếm khoảng 60,4% dân số, đây là nguồn lao động lớn có thể giúp cho
địa phương phát triển các lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, chất lượng lao động còn thấp và
phần lớn chưa được đào tạo. Tỷ lệ lao động đang có xu hướng giảm dần (năm 2011 chiếm
khoảng 61,2%, năm 2014 là khoảng 60,4% và dự kiến đến hết năm 2015 sẽ còn khoảng
59,9%). Trong khi đó, tỷ lệ lao động nữ trên tổng số lao động có tăng nhẹ qua các năm
với mức bình quân khoảng 0,4%/năm (năm 2011 có khoảng 74.993 người, chiếm 48,2%;
năm 2014 có khoảng 76.797 người, chiếm 48,7% và dự kiến đến hết năm 2015 có khoảng
77.396 người, chiếm 49%).
Quỳnh Lưu từ xa xưa đã nổi danh là một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, là quê của
các danh nhân như Hồ Quý Ly, Hồ Xuân Hương. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp
và chống Mỹ, nhân dân Quỳnh Lưu đã đóng góp sức người, sức của cho chiến thắng của
toàn thể dân tộc. Lịch sử văn hiến, truyền thống cách mạng, bản chất tốt đẹp của con
người Quỳnh Lưu chính là nguồn tài nguyên vô giá để phát triển kinh tế - xã hội và văn
hoá. Người dân Quỳnh Lưu luôn cố gắng gìn giữ bản sắc và truyền thống tốt đẹp. Trong
đó, truyền thống “tôn sư, trọng đạo” và đức tính “hiếu học” luôn được thấm nhuần và góp
phần hình thành, bồi dưỡng ý chí cho cán bộ và người dân qua nhiều thế hệ.
Song song với việc giáo dục và nuôi dưỡng ý chí thế hệ tương lai, các gia đình ở Quỳnh
Lưu luôn sẵn sàng đầu tư cho con học tập hết khả năng của mình, dành những cơ hội tốt nhất
cho con cái học hành và lập nghiệp. Nhiều bậc cha mẹ trong những gia đình khó khăn sẵn
sàng đi làm thuê, chịu đựng những công việc vất vả, thậm chí là vay mượn, cầm cố tài sản
hoặc bán nhà để đầu tư cho con cái.
Vào thời điểm khảo sát, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có 1 Trung tâm Giáo dục
thường xuyên, 1 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Tuy nhiên, tham
gia dạy nghề cho lao động nông thôn Quỳnh Lưu còn có các trường khác ngoài địa bàn
huyện như Trường Tiểu thủ công nghiệp, Trường Trung cấp nghề Việt - Úc, Trường
Trung cấp nghề Hồng Lam có trụ sở ở Thành phố Vinh, Nghệ An.
Đội ngũ giáo viên và chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn ở Quỳnh Lưu
cũng có nhiều nét đáng chú ý. Giáo trình, thiết bị, kinh nghiệm thực tế về nghề nghiệp của
giáo viên còn hạn chế nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và chất lượng dạy nghề.
Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho người lao động ngày được quan tâm, đạt được nhiều
kết quả. Số lao động được đào tạo nghề năm 2010 là 50.525 người, đạt 23,7%, năm 2012 là
57.680 người, đạt 26,8%, năm 2013 là 59.955 người, đạt 38%, năm 2014 là 60.430 người,
đạt 38,3%, dự kiến năm 2015 đạt 42,5% (Phòng LĐ-TB-XH Quỳnh Lưu, 2014).
4. Hiện trạng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Quỳnh Lưu

4.1. Kết quả chung về giáo dục và dạy nghề
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Trong những năm qua, công tác giáo dục - đào tạo ở Quỳnh Lưu đã có nhiều chuyển
biến cả về quy mô và chất lượng. Kết quả đã huy động được học sinh vào các bậc học: Tỷ lệ
trẻ 5 tuổi đến trường năm 2010 đạt 99,5%; năm 2012 là 99,9%, năm 2013 - 2014 đạt 100%.
Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi và tỷ lệ các cháu vào học mẫu giáo gia tăng qua các năm.
Bảng 1. Một số kết quả về giáo dục, đào tạo ở Quỳnh Lưu

Đơn vị: %
2010

2012

2013

2014

Ước lượng
2015

- Tiểu học

98,0

98,5

99,0

99,0

99,0

- Trung học cơ sở

94,1

95,0

96,5

97,0

98,0

- Trung học phổ thông

63,0

68,0

73,0

75,0

78,0

- Tiểu học

98,8

98,8

99,2

99,5

99,8

- Trung học cơ sở

93,4

93,3

94,0

95,0

94,5

- Trung học phổ thông

98,2

99,4

99,5

99,8

99,8

Kết quả thực hiện chỉ tiêu
1.Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi

2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp

Nguồn: Phòng LĐ-TB&XH huyện Quỳnh Lưu (2014)

Số lượng lao động đã qua đào tạo (bao gồm tất cả số lao động đã qua học nghề tại
các cơ sở dạy nghề trong huyện, học nghề tại các cở sở dạy nghề ngoài huyện và học tại
các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp) có xu hướng tăng thể hiện những
kết quả tích cực của công tác hướng nghiệp - dạy nghề và nhận thức của xã hội đối với
công tác này. Năm 2011, toàn huyện Quỳnh Lưu có 54.036 lao động đã qua đào tạo,
chiếm 34,7%, đến năm 2014, số lượng này tăng lên 60.430 người, chiếm 38,3% và dự
kiến đến hết năm 2015 sẽ là 67.100 người, xấp xỉ 42,5%.

4.2. Kết quả chia theo trình độ nghề
Theo số liệu thống kê ở Bảng 2, kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn ở Quỳnh
Lưu đều có xu hướng tăng lên cho cả hệ trung cấp nghề và hệ sơ cấp nghề. Trong đó, hệ
trung cấp nghề tăng bình quân 37,5% qua các năm (từ năm 2011 có 125 học viên, chiếm
khoảng 13,5% đến năm 2014 có 299 học viên, chiếm khoảng 25,1% trong tổng số học
viên đã qua dạy nghề trong năm ở huyện Quỳnh Lưu) và hệ sơ cấp nghề tăng bình quân
4,5% (từ năm 2011 có 802 học viên, chiếm khoảng 86,5% đến năm 2014 có 892 học viên,
chiếm khoảng 74,9%).
Kết quả cho thấy, mặc dù số học viên học nghề có tăng nhưng mới chỉ đạt ở mức
thấp. Năm 2011 có 927 học viên trên tổng số 102.491 lao động trong độ tuổi qua đào tạo
nghề, chiếm tỷ lệ khoảng 0,9%, và đến năm 2014 có 1191 học viên trên tổng số 98.395
lao động trong độ tuổi qua đào tạo, tương ứng với tỷ lệ 1,21%. Tỷ lệ học nghề ở hệ Trung
cấp thấp hơn nhiều so với hệ sơ cấp, phản ánh thực trạng triển khai công tác dạy nghề
hiện nay tập trung chủ yếu vào hệ sơ cấp nghề.
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Bảng 2. Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn chia theo trình độ nghề ở Quỳnh Lưu
2011

2012

2013

2014

Tổng

-Trung cấp nghề

125

120

202

299

746

-Sơ cấp nghề

802

968

1.022

892

3.684

-Tổng

927

1.088

1.224

1.191

4.430

96,0

168,3

148,0

120,7

105,6

87,3

Số học viên:

So với năm trước (%):
-Trung cấp nghề
-Sơ cấp nghề

Tỷ lệ (%):
-Trung cấp nghề

13,48

11,03

16,50

25,10

16,84

-Sơ cấp nghề

86,52

88,97

83,50

74,90

83,16

Nguồn: Phòng LĐ-TB&XH Quỳnh Lưu

4.3. Kết quả chia theo nhóm nghề

Theo số liệu ở Hình 2, kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn chia theo các nhóm
nghề, bao gồm: nhóm nghề nông nghiệp, nhóm nghề công nghiệp và nhóm nghề khác. Số
liệu cho thấy nhìn chung qua các năm không có sự thay đổi giữa các nhóm nghề. Nhóm
nghề công nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn so với nhóm nghề nông nghiệp và các nghề
khác. Điều này cho thấy công tác dạy nghề vẫn chưa thực sự đổi mới để có để đáp ứng
được nhu cầu đa dạng của thị trường lao động.
Hình 2. Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn chia theo nhóm nghề ở Quỳnh Lưu

Nguồn: Phòng LĐ-TB&XH Quỳnh Lưu.

Lao động nữ chiếm chủ yếu trong số kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn
Quỳnh Lưu. Vấn đề “nữ hóa” lực lượng lao động học nghề là thực trạng chung ở nước ta
trong 3 năm gần đây. Số liệu Bảng 3 cho thấy lao động nữ chiếm chủ yếu trong Chương
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trình dạy nghề theo Đề án 1956 của huyện Quỳnh Lưu với số lượng tham dự là 1.260 lao
động và tỷ lệ nữ đều tăng qua các năm (từ năm 2011 có 157 học viên, chiếm khoảng
85,33% đến năm 2012 tăng lên 284 học viên, chiếm khoảng 65,89% và lại tăng lên năm
2013 với số lượng 397 học viên, chiếm 85,4% và rồi đạt 97,1% năm 2014).
Bảng 3. Kết quả dạy nghề Đề án 195 theo giới tính ở Quỳnh Lưu
2011

2012

2013

2014

Tổng

157

284

397

422

1.260

- Nam

27

147

68

13

255

-Tổng

184

431

465

435

1.515

- Nữ

180,9

139,8

106,3

- Nam

544,4

46,3

19,1

Số lao động:
- Nữ

So với năm trước (%):

Tỷ lệ (%):
- Nữ

85,3

65,9

85,4

97,0

83,2

- Nam

14,7

34,1

14,6

3,0

16,8

Nguồn: Phòng LĐ-TB&XH Quỳnh Lưu.

“Thực ra thì trong số học viên tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn thì chủ yếu
là con em những gia đình mà không đi làm ăn xa, thứ hai là những đối tượng đã lập gia đình rồi
nhưng đang còn trẻ phải ở nhà nuôi con nên không thể đi làm ăn xa, ví dụ như những hộ gia
đình có chồng đi làm ở miền Nam, miền Bắc thì vợ phải ở nhà…, nên chủ yếu là đối tượng nữ
học nghề. Hiện nay lao động trẻ ở địa bàn còn rất ít, họ đi học và đi làm ăn xa rất nhiều nên
không tham gia học nghề”
(PVS Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH huyện Quỳnh Lưu)

4.4. Thái độ của người dân đối với dạy nghề
Việc nhân rộng các mô hình dạy nghề và phát triển làng nghề chưa được triển khai
kịp thời và hiệu quả trên địa bàn toàn huyện Quỳnh Lưu. Với những nét đặc thù về truyền
thống văn hóa và các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, nhiều thế hệ người dân địa
phương đã coi trọng việc học tập và rèn luyện cả về trình độ văn hóa, chuyên môn và
nhân cách, đạo đức với phương châm “không thành danh thì thành nhân”. Tuy nhiên,
phần lớn người dân Quỳnh Lưu đã không mặn mà với vấn đề chương trình dạy nghề cho
lao động nông thôn.
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“Thực tế thì em thấy là đi học nghề cho lao động nông thôn ở vùng này thì nhiều nhưng mà
ở huyện Quỳnh Lưu thì ít. Bởi vì, gần như dân Quỳnh Lưu không thích đi học nghề lắm. Với
khu vực Bắc Nghệ An thì các huyện khác như Yên Thành, Diễn Châu hay thị xã Hoàng Mai thì
có thể họ còn quan tâm chứ ở Quỳnh Lưu thì em thấy ít lắm, có học thì cũng chỉ là một năm mỗi
xã chỉ đăng ký một lớp thôi.”
(PVS Giáo viên số 2, Trường Trung cấp KT-KT Bắc Nghệ An)

5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy nghề
Chất lượng dạy nghề chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bao gồm cả yếu tố khách
quan và chủ quan, các yếu tố bên trong và nhóm các yếu tố bên ngoài. Cụ thể như sau:

5.1. Các yếu tố bên trong (yếu tố đảm bảo chất lượng
Dạy nghề chịu ảnh hưởng trước hết bởi các nhân tố bên trong của chính quá trình
dạy nghề sau đây:
Mục tiêu đào tạo nghề không chỉ tạo ra lực lượng lao động có nghề mà còn gắn chặt
với vấn đề việc làm cho người lao động sau khi học nghề, đó chính là hướng đi mới có
thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường về lao động có tay nghề cao.
Chương trình đào tạo là điều kiện không thể thiếu trong quản lý nhà nước các cấp,
các ngành đối với hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề. Chương trình đào tạo phù hợp
được các cấp có thẩm quyền phê duyệt là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định
chất lượng đào tạo. Không có chương trình đào tạo sẽ không có các căn cứ để xem xét,
đánh giá bậc đào tạo của các đối tượng tham gia đào tạo và việc đào tạo sẽ diễn ra tự phát
không theo một tiêu chuẩn thống nhất.
Trong lĩnh vực dạy nghề, chương trình đào tạo thường gắn với nghề đào tạo. Không có
chương trình đào tạo chung cho các nghề mà mỗi loại nghề đều có chương trình riêng. Do
vậy, một cơ sở có thể có nhiều chương trình đào tạo nếu như cơ sở đó đào tạo nhiều nghề.
Về giáo trình cũng tương tự, giáo trình là những quy định cụ thể hơn của chương
trình về từng môn cụ thể trong đào tạo. Nội dung giáo trình phải tiên tiến, phải thường
xuyên được cập nhật kiến thức mới thì việc đào tạo mới sát thực tế và hiệu quả ĐTN mới
cao.
Việc nghiên cứu, xây dựng các chương trình, giáo trình sao cho hợp lý và sát với
nhu cầu đào tạo cũng như sát với nghề đào tạo để học viên có thể nắm vững được nghề
sau khi tốt nghiệp là vấn đề rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng đào tạo.
Giáo viên giữ trọng trách truyền đạt kiến thức lý thuyết cũng như các kỹ năng, kỹ
xảo, kinh nghiệm của mình cho các học viên trên cơ sở trang thiết bị dạy học hiện có. Vì
vậy, năng lực giáo viên tác động trực tiếp đến chất lượng dạy nghề và phải có đủ cả về số
lượng và chất lượng. Có đủ về số lượng thì mới có thể tận tình hướng dẫn, theo sát học
viên và đội ngũ giáo viên có chất lượng thì mới có thể giảng dạy và truyền đạt cho các
học viên học nghề một cách hiệu quả.
Học viên là nhân tố quan trọng, có tính chất quyết định đối với công tác dạy nghề,
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nó ảnh hưởng toàn diện tới công tác dạy nghề. Trình độ văn hoá, sự hiểu biết, tâm lý, cá
tính, khả năng tài chính, quỹ thời gian… của bản thân người học nghề đều có ảnh hưởng
sâu sắc tới quy mô và chất lượng dạy nghề. Trình độ văn hoá cũng như khả năng tư duy
của người học nghề càng cao thì khả năng tiếp thu các kiến thức trong quá trình học nghề
càng tốt, khi ấy chất lượng dạy nghề càng cao và ngược lại.
Cơ sở vật chất là yếu tố hết sức quan trọng, có tác động trực tiếp đến chất lượng dạy
nghề. Máy móc, trang thiết bị là những thứ không thể thiếu trong quá trình dạy nghề
nghề, nó giúp cho học viên có điều kiện thực hành để hoàn thiện kỹ năng. Điều kiện cơ sở
vật chất, trang thiết bị dạy nghề càng tốt, càng hiện đại, theo sát với công nghệ sản xuất
thực tế bao nhiêu thì người học viên càng có thể thích ứng, vận dụng nhanh chóng trong
công việc bấy nhiêu. Do vậy, cơ sở vật chất trang thiết bị cho dạy nghề đòi hỏi phải theo
kịp với tốc độ đổi mới của máy móc, công nghệ sản xuất.
Tài chính cho dạy nghề cũng là một trong những yếu tố cơ bản đảm bảo chất lượng
đào tạo, có tác động gián tiếp tới chất lượng dạy nghề thông qua khả năng trang bị về cơ sở
vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy, khả năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo
viên... Tài chính đầu tư cho dạy nghề càng dồi dào thì càng có điều kiện bảo đảm chất
lượng dạy nghề. Các nguồn tài chính chủ yếu cho dạy nghề bao gồm: các nguồn lực từ
Ngân sách nhà nước, đóng góp của bên hợp tác (doanh nghiệp), các nguồn hỗ trợ khác.

5.2. Các yếu tố bên ngoài
Các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng tới chất lượng dạy nghề bao gồm các điều kiện môi
trường của hệ thống đào tạo nghề. Các yếu tố này ảnh hưởng tới chất lượng dạy nghề với tính
chất là điều kiện, hỗ trợ cho hệ thống, kết hợp với các yếu tố bên trong tạo thành hệ các yếu tố
tác động đến chất lượng dạy nghề.
Có nhiều yếu tố bên ngoài tác động đến chất lượng dạy nghề như: thể chế chính trị,
các chính sách về dạy nghề, tình hình kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, địa lý,
truyền thống - văn hoá… Tuy nhiên cần quan tâm hơn đến một số yếu tố quan trọng như
hội nhập kinh tế, xu hướng toàn cầu hoá; Sự phát triển của khoa học kỹ thuật; Thể chế
chính trị; Sự phát triển kinh tế - xã hội; Cơ chế - chính sách; Qui mô - cơ cấu lao động;
Nhận thức xã hội về dạy nghề.

5.3. Hiệu quả của chính sách dạy nghề
Nhiều chính sách dạy nghề cho người lao động đã được triển khai ở huyện Quỳnh
Lưu như các chương trình dạy nghề thường xuyên do Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội tỉnh Nghệ An quản lý, các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình giảm nghèo
135, Chương trình dạy nghề theo Đề án 1956.
Các chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn được triển khai với sự tham gia
của các cơ quan quản lý (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Lưu, chính quyền địa phương), các cơ sở
dạy nghề, các đơn vị trực tiếp sử dụng lao động và những người lao động ở địa bàn
huyện. Tuy nhiên các chính sách chưa phát huy được hiệu quả. Điều này thể hiện ở số
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lượng lao động tham gia học nghề còn rất thấp, tỷ lệ lao động có việc làm và phát huy
hiệu quả sau dạy nghề chưa cao.
Mức độ biến động thất thường qua các năm của tỷ lệ lao động tham gia cho thấy
công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Quỳnh Lưu chưa được thực hiện tốt. Tỷ lệ
lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật còn thấp do những nguyên nhân chủ quan và
khách quan như: nhận thức của gia đình và người lao động trên địa bàn chưa có những
thông tin đầy đủ, ở đây người lao động và gia đình họ chưa hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan
trọng trong vấn đề cần học nghề, mặt khác chính sách hỗ trợ cho người học nghề cũng
chưa được đầu tư thỏa đáng.
Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Quỳnh Lưu, nghệ An đã được triển
khai từ nhiều thập kỷ nay và đã có được những mô hình tích cực, một số làng nghề đã
được xây dựng và phát triển tốt. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình dạy nghề và phát
triển làng nghề tốt chưa được triển khai kịp thời và hiệu quả trên địa bàn toàn huyện. Mặt
khác, những tác động của cơ chế kinh tế thị trường cũng đã gây nhiều trở ngại cho việc
triển khai thực hiện công tác dạy nghề trong những năm qua.
6. Một số đề xuất
Qua nghiên cứu thực trạng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trường hợp
Quỳnh Lưu, Nghệ An, xin được rút ra một số đề xuất sau đây:
Các cơ sở dạy nghề cần nâng cao năng lực đào tạo, tăng cường về nguồn lực, đội
ngũ giáo viên có kinh nghiệm thực tế, cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình dạy và học,
tăng cường tuyên truyền trong công tác đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn Quỳnh
Lưu. Gắn kết với doanh nghiệp, với cơ sở xã và các tổ chức đoàn thể để kết hợp tổ chức
đào tạo nghề một cách có hiệu quả, thống nhất theo chương trình tạo việc làm.
Vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn ở Quỳnh Lưu cần được triển khai tốt hơn
nữa trong các khâu lập kế hoạch đào tạo, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động,
tổ chức tuyên truyền, tuyển sinh kết hợp với giáo dục hướng nghiệp, nâng cao chất lượng
đào tạo và giải quyết tốt vấn đề việc làm sau dạy nghề. Cần có sự tham gia tích cực của
các cấp chính quyền, của các cơ sở dạy nghề, của các đơn vị sử dụng lao động, của chính
những người tham gia học nghề và gia đình họ. Nếu được thực hiện tốt, công tác dạy
nghề sẽ giúp cho lao động nông thôn hiểu được vai trò của học nghề trong việc trang bị
những kỹ năng nghề nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập, mức
sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Người lao động cũng sẽ phát huy được tay
nghề của mình và tuyên truyền, giới thiệu cho những người khác tham gia học nghề. Từ
đó, kết quả dạy nghề sẽ tích cực và hiệu quả hơn.
Cần tiến hành cuộc điều tra xã hội học đối với số học viên đã tốt nghiệp ra trường
cũng như khảo sát các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng các học viên sau
khi tốt nghiệp để đánh giá một cách thực chất hiệu quả và chất lượng đào tạo. Trên cơ sở
đó xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí lại các trường và trung tâm đào tạo phù hợp với yêu
cầu của địa phương và người học.
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Chính quyền huyện Quỳnh Lưu cần tiến hành rà soát, bổ sung và ban hành quy định
chế độ đối với học viên (hệ tập trung, tại chức, trung cấp nghề) đồng thời có chính sách
thu hút nhân tài về địa phương làm việc. Có chính sách khuyến khích những người đi học
nâng cao và có chính sách thu hút các đối tượng này sau khi tốt nghiệp ra trường trở về
địa phương công tác. Nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp
(nông thôn) theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, huyện cần xây dựng một số
chế độ chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với nông dân để khôi phục và phát triển sản
xuất và phát triển tiểu công nghiệp, làng nghề trong nông thôn.
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