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ABSTRACT 

Developing high-quality human resources plays a key role in 
implementing economic tasks in the transitional period and a decisive 
factor for the success of industrialization and modernization of the 
country. Accompanying this trend, in recent years the city of Can Tho has 
shown its great interest in industrialization and modernization. Therefore, 
the issue of training high-quality human resources demand should be, 
among other things, given high priority to facilitate Can Tho to become an 
industrial city prior to 2020. 

TÓM TẮT 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đã trở thành yếu tố cơ bản trong 
thực hiện nhiệm vụ kinh tế của thời kỳ quá độ và là yếu tố quyết định cho 
sự thành công của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hoà 
cùng xu thế đó, trong những năm qua Thành phố Cần Thơ đã rất quan tâm 
đến quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Do đó, vấn đề đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá thình này cần được chú trọng 
hơn nữa, góp phần đưa Cần Thơ sớm trở thành thành phố công nghiệp 
trước năm 2020. 

 
1 MỞ ĐẦU 

Cần Thơ là Thành phố trực thuộc Trung ương, 
nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. Vốn được mệnh danh là Tây Đô – Thủ 
phủ của miền Tây Nam Bộ từ hơn trăm năm trước, 
giờ đây Cần Thơ đã trở thành đô thị loại I và là một 
trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của 
Đồng bằng sông Cửu Long. Theo tinh thần Nghị 
quyết 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính 
trị về xây dựng Thành phố Cần Thơ  thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận Số 
17 – KL/TW ngày 21/3/2012 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 45-
NQ/TW, Thành phố Cần Thơ  phấn đấu cơ bản trở 
thành thành phố công nghiệp trước năm 2020 nhằm 

làm tiền đề cho sự phát triển nhanh và toàn diện 
của thành phố trong giai đoạn 2010 - 2020 tạo sức 
mạnh cho Thành phố Cần Thơ  bứt phá đi lên. Để 
đạt được mục tiêu trên thì vấn đề đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 
lượng cao đóng vai trò quyết định và cần phải được 
chú trọng.  

Trong những năm gần đây Thành phố Cần Thơ  
đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, thu hút và phát 
huy nguồn nhân lực, bước đầu đạt một số kết quả 
đáng kể, đóng góp quan trọng vào mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. Tuy nhiên, 
những hiệu quả từ công tác đào tạo nguồn nhân lực 
của Thành phố Cần Thơ  trong thời gian qua chỉ là 
bước khởi đầu và vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập 
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cần được tháo gỡ để đem lại kết quả thiết thực cho 
cả một quá trình lâu dài. Đây cũng chính là vấn đề 
đặt ra để Cần Thơ hoàn thành mục tiêu của Đại hội 
Đảng bộ lần thứ XII của Thành phố Cần Thơ : 
“Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, có chính sách 
thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là 
đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành, cán bộ 
chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của 
thành phố”. 

2  NỘI DUNG 

2.1 Thực trạng công tác đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao của thành phố cần thơ   

2.1.1 Một số khái niệm cơ bản 

 Nguồn nhân lực 

Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về 
nguồn nhân lực. Theo Liên Hợp Quốc thì “Nguồn 
nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh 
nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của con người có 
quan hệ tới sự phát triển của mỗi cá nhân và của 
đất nước”. Theo tổ chức lao động quốc tế: Nguồn 
nhân lực của một quốc gia là toàn bộ những người 
trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động. 

Nguồn nhân lực được hiểu theo hai nghĩa: Theo 
nghĩa rộng, nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức 
lao động cho sản xuất xã hội, cung cấp nguồn lực 
con người cho sự phát triển. Do đó, nguồn nhân lực 
bao gồm toàn bộ dân cư có thể phát triển bình 
thường. Theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực là khả 
năng lao động của xã hội, là nguồn lực cho sự phát 
triển kinh tế xã hội, bao gồm các nhóm dân cư 
trong độ tuổi lao động, có khả năng tham gia vào 
lao động, sản xuất xã hội, tức là toàn bộ các cá 
nhân cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là 
tổng thể các yếu tố về thể lực, trí lực của họ được 
huy động vào quá trình lao động.  

Từ những quan niệm trên, tiếp cận dưới góc độ 
của Kinh tế Chính trị có thể hiểu một cách khái 
quát: nguồn nhân lực là tổng hoà thể lực và trí lực 
tồn tại trong toàn bộ lực lượng lao động xã hội của 
một quốc gia, trong đó kết tinh truyền thống và 
kinh nghiệm lao động sáng tạo của một dân tộc 
trong lịch sử được vận dụng để sản xuất ra của cải 
vật chất và tinh thần phục vụ cho nhu cầu hiện tại 
và tương lai của đất nước.  

 Nguồn nhân lực chất lượng cao 

Nguồn nhân lực chất lượng cao là khái niệm để 
chỉ một con người, một người lao động cụ thể có 
trình độ lành nghề (về chuyên môn, kỹ thuật) ứng 
với một ngành nghề cụ thể theo tiêu thức phân loại 

lao động về chuyên môn, kỹ thuật nhất định (Đại 
học, trên đại học, cao đẳng, lao động kỹ thuật lành 
nghề). 

Nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn nhân 
lực phải đáp ứng được yêu cầu của thị trường (yêu 
cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước), đó 
là: có kiến thức: chuyên môn, kinh tế, tin học; có 
kỹ năng: kỹ thuật, tìm và tự tạo việc làm, làm việc 
an toàn, làm việc hợp tác; có thái độ, tác phong làm 
việc tốt, trách nhiệm với công việc. 

Như vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao phải là 
những con người phát triển cả về trí lực và thể lực, 
cả về khả năng lao động, về tính tích cực chính trị- 
xã hội, về đạo đức, tình cảm trong sáng. Nguồn 
nhân lực chất lượng cao có thể không cần đông về 
số lượng, nhưng phải đi vào thực chất.  

2.1.2 Những kết thành tựu trong công tác đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Tp Cần Thơ 

 Trong những năm qua, công tác đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao của Cần Thơ đã có một số 
chuyển biến tích cực, đáp ứng một phần quan trọng 
nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội của thành phố. 

 Về công tác chỉ đạo tăng cường đầu tư vào 
giáo dục và đào tạo: Xác định việc đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho thành phố phải đi từ 
cái nhỏ nhất đó chính là tập trung nâng cao công 
tác đào tạo các bậc phổ thông, đây chính là nền 
tảng của quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao. Trong những năm qua, Thành phố Cần 
Thơ  đẩy mạnh công tác chăm lo bồi dưỡng cho 
các thế hệ học sinh, hoạt động giáo dục và đào tạo 
cấp phổ thông trung học. Sau 10 năm Thành phố 
Cần Thơ  thành lập, Thành phố đầu tư ngân sách 
nhà nước trên 800 tỷ đồng và hàng chục tỷ đồng từ 
nguồn xã hội hóa để sửa chữa và xây dựng lại 
trường lớp. Đồng thời, hàng năm ngân sách giáo 
dục chi hàng chục tỷ đồng để trang bị các thiết bị 
hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy và học 
tập. Tính đến đầu năm 2014, mạng lưới trường 
mầm non, phổ thông đã có nhiều chuyển biến tích 
cực: có khoảng 419 trường, trong đó, có 85 trường 
đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ khoảng 20,3% [3]. 

Nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ làm 
công tác giáo dục và đào tạo:  Ngoài ra, để thực 
hiện tốt công tác giáo dục - đào tạo bậc phổ thông 
trung học, làm tiền đề cho việc đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho thành phố, những năm qua, 
thành phố tập trung nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức ngành 
GDĐT với kết quả đạt được như sau: Số đã đạt 
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chuẩn và trên chuẩn (so với tổng số giáo viên và 
cán bộ quản lý giáo dục) ở lực lượng giáo dục mầm 
non là 1.530 người, vượt chuẩn: 380 người, đạt tỷ 
lệ 22,45 %. Bậc tiểu học là 4.356 người, vượt 
chuẩn: 2.474 người, đạt tỷ lệ 55,14 %. Bậc THCS 
là 3.006 người, vượt chuẩn: 1.257 người, đạt tỷ lệ 
40,87 %. Bậc THPT là 1.377 người, vượt chuẩn: 
79 người, đạt tỷ lệ là 5,64%. Số đang đào tạo chuẩn 
hóa: Mầm non: 168 người, tiểu học: 264 người, 
THCS: 381 người, THPT: 121 người. Toàn ngành 
hiện có 1 tiến sĩ (đang đào tạo 02), 79 thạc sĩ (đang 
đào tạo 121) (số liệu thống kê vào cuối năm 2011). 

Bên cạnh đó, Thành phố Cần Thơ  hiện nay với 
hệ thống khá nhiều Viện, Trường trên địa bàn nên 
đã trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn 
nhân lực không riêng gì cho Cần Thơ mà cho cả 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. So với các địa 
phương khác trong khu vực đây là nơi hội tụ nhiều 
trí thức, nhà khoa học trên các lĩnh vực khác nhau 
và giữ vai trò quan trọng đối với việc đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả Đồng bằng 
sông Cửu Long.  Cần Thơ hiện có 01 Học viện 
Chính trị - Hành chính Khu vực, 05 Trường Đại 
học và 01 phân hiệu Đại học (Đại học Cần Thơ, 
Đại học Y dược Cần Thơ, Đại học Kỹ Thuật - Công 
nghệ Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Nam Cần 
Thơ, phân hiệu Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh) 
06 trường cao đẳng và nhiều trường trung cấp, cơ 
sở, trung tâm dạy nghề khác. Trong đó, Trường 
Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học công nghệ và vật liệu có uy tín 
trong cả nước và khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, 
các Viện nghiên cứu hiện cũng đang hoạt động rất 
hiệu quả, như Viện Kinh tế xã hội trực thuộc Ủy 
ban nhân dân Thành phố, Viện Nghiên cứu Công 
nghệ giáo dục, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu 
Long… Tổng số giảng viên các trường cao đẳng 
năm 2010-2011 là 523 người, trong đó có 8 tiến sĩ, 
119 thạc sĩ. Tổng số giáo viên trường trung cấp 
chuyên nghiệp là 339 người, trong đó thạc sĩ là 13 
người, 169 người đạt trình độ đại học. Hệ thống 
trường lớp được mở rộng, hàng năm các trường 
trên địa bàn thành phố đã đào tạo gần 20 vạn lao 
động có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học… 
Tính đến năm 2013, riêng Trường Đại học Cần 
Thơ đã có 5 giáo sư, 58 phó giáo sư, 235 tiến sĩ và 
gần 800 thạc sĩ. Số sinh viên tăng từ 90 tăng lên 
122 sinh viên/vạn dân. Theo thống kê cho thấy với 
hệ thống các trường đại học, cao đẳng như trên, 
hằng năm đã đào tạo bình quân khoảng 31.404 sinh 
viên. Riêng Trường Đại học Cần Thơ, tính đến đầu 
năm 2014 đã đào tạo được 46 tiến sĩ, 4494 thạc sĩ, 
hiện nay có 226 nghiên cứu sinh và gần 3000 học 

viên cao học. Đây là con số không nhỏ góp phần 
nâng cao số lượng nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và 
Thành phố Cần Thơ nói riêng.  

 Nâng cao trình độ tay nghề cho người lao 
động tại địa phương: Trong thời gian qua, các cấp, 
ban ngành của thành phố đã rất quan tâm đến công 
tác nâng cao trình độ người lao động tại địa 
phương. Trình độ của người lao động trong độ tuổi 
từ 15 tuổi đến 60 tuổi (nam) và 55 tuổi (nữ) theo số 
liệu thống kê tổng điều tra dân số năm 2009 ở 
Thành phố Cần Thơ  có: Trình độ đại học trở lên 
có 37.694 người chiếm 4,17% tổng số dân trong độ 
tuổi lao động; cao đẳng có 8.216 người chiếm 
0,99% tổng số dân trong độ tuổi lao động; trung 
cấp có 14.984 người đạt 1,81% tổng số dân trong 
độ tuổi lao động; sơ cấp có 2.293 người đạt 0,28% 
tổng số dân trong độ tuổi lao động. Đến cuối năm 
2011, tổng số dân trong độ tuổi lao động của Cần 
Thơ là 815.988 người, trong đó số người có bằng 
cao đẳng chuyên nghiệp là 6.887 người; có bằng 
đại học là 38.719 người; thạc sĩ là 849 người và 
tiến sĩ là 210 người. Năm 2012 tỷ lệ lao động qua 
đào tạo tăng lên là 47, 23% so với tổng số lao 
động. Đến năm 2013, tỷ lệ lao động qua đào tạo 
chiếm 48,89% so với lao động trong độ tuổi; có 
chứng chỉ nghề và tương đương chiếm 28,24%; sơ 
cấp, trung cấp và tương đương chiếm 13,96%; cao 
đẳng, đại học trở lên chiếm 11,17%. Riêng Chương 
trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Thành phố 
Cần Thơ  đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 
của Thành phố đã cử hơn 8000 lượt người tham 
giao đào tạo đại học và sau đại học, chưa kể gần 
8000 lượt cán bộ các cấp đi học trung cấp và cao 
cấp chính trị. Bên cạnh đó, Đề án 150 đến nay đã 
đưa 121 người đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước 
ngoài (5 tiến sĩ và 116 thạc sĩ), tổng kinh phí chi 
hơn 129 tỉ đồng. Đây là đội ngũ nguồn nhân lực 
chất lượng cao mà thành phố đã quan tâm đào tạo 
theo Đề án 150 này. 

 Công tác đào tạo nghề có nhiều chuyển 
biến tích cực: Chương trình dạy nghề theo 3 cấp 
trình độ: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng 
nghề đã được đổi mới về nội dung cho phù hợp kỹ 
thuật, công nghệ sản xuất; 100% các cơ sở dạy 
nghề đã áp dụng, xây dựng chương trình đào tạo từ 
bộ chương trình khung của Bộ LĐ-TB&XH. Cùng 
với sự đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng 
bồi dưỡng và nâng cao tay nghề của giáo viên nên 
đội ngũ giáo viên dạy nghề tăng về số lượng và 
chất lượng, số lượng giáo viên dạy nghề năm 2010 
là 644 người (gấp 1,88 lần so với năm 2004), năm 
2012 số lượng giảng viên nâng lên là 881 người. 
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Trong đó giáo viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chiếm 
7,76%, trình độ cao đẳng, đại học chiếm 64,9%, 
còn lại 27,33% số giáo viên có trình độ trung cấp, 
công nhân kỹ thuật bậc cao và thợ lành nghề - 
nhiều năm liền, và đạt các giải cao trong các lần 
hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc. Với sự 
quan tâm và đầu tư đúng mức nên chất lượng và 
hiệu quả đào tạo nghề của thành phố có bước 
chuyển biến tích cực. Năm 2011, đã đào tạo được 
158/195 lớp nghề nâng số lao động qua đào tạo 
nghề của thành phố đến năm 2011 là 253.984 
người, trong số này lao động có tay nghề (công 
nhân kỹ thuật) từ bậc 4 đến bậc 7 là 21.326 người, 
chiếm tỷ lệ 8,39%. Năm 2012, các cơ sở dạy nghề 
trên địa bàn thành phố đã tuyển mới và đào tạo 
nghề cho 36.247 người, trong đó, cao đẳng nghề là 
1.310, trung cấp 1.362, sơ cấp 17.561 và dạy nghề 
dưới 3 tháng là 16.014 người. Nâng tỷ lệ lao động 
qua đào tạo nghề so với tổng số lao động đang làm 
việc trong nền kinh tế quốc dân là 47,23% [12]. 

Ngoài ra, công tác đào tạo nghề nông thôn ở 
Cần Thơ trong thời gian qua cũng rất được quan 
tâm. Thành phố đã và đang thực hiện Đề án “Đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn” theo quyết 
định 1956 của Chính phủ nhằm giúp người dân ở 
nông thôn tiếp cận với khoa học kỹ thuật, ứng 
dụng kỹ thuật và công nghệ mới trong quá trình 
sản xuất đồng thời tạo cơ hội chuyển đổi nghề 
nghiệp cho một bộ phận nông dân không có điều 
kiện sản xuất nông nghiệp khi thành phố thực 
hiện đô thị hóa và xây dựng các khu công nghiệp 
ở nông thôn, nền kinh tế từng bước dịch chuyển 
theo cơ cấu công nghiệp - thương mại dịch vụ - 
nông nghiệp công nghệ cao.  

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất 
lượng cao: Không chỉ chăm lo đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực chất lượng cao, trong thời gian qua 
Thành phố Cần Thơ  còn có nhiều chủ trương 
chính sách thu hút nguồn nhân lực đạt hiệu quả cao 
về phục vụ tại Cần Thơ. Những người có học vị 
trình độ từ thạc sĩ trở lên có nguyện vọng về làm 
việc tại cơ quan hành chánh, các viện, trường đại 
học, cao đẳng thuộc Thành phố Cần Thơ  và cam 
đoan phục vụ cho thành phố sẽ nhận mức trợ cấp 
một lần bên cạnh những chính sách hỗ trợ theo qui 
định của nhà nước như sau: Giáo sư - tiến sĩ là 100 
triệu đồng/ người, Phó giáo sư - tiến sĩ là 80 triệu 
đồng/ người, tiến sĩ 60 triệu đồng/ người, thạc sĩ là 
45 triệu đồng/ người, bác sĩ chuyên khoa II là 55 
triệu đồng/ người, Bác sĩ chuyên khoa I là 35 triệu 
đồng/ người. Sinh viên có bằng tốt nghiệp tại các 
trường cao đẳng, đại học sau khi đậu kỳ thi tuyển 
công chức, sẽ có chính sách do nhà nước quy định 

và nhận trợ cấp lần đầu: Cấp xã, thị trấn là 6 triệu 
đồng/ người, và cấp phường là 5 triệu đồng/ người, 
ngoài ra còn trợ cấp từ 600 - 1,1 triệu đồng/ tháng/ 
người trong 36 tháng đầu [4]. 

2.1.3 Một số hạn chế trong công tác đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố 
Cần Thơ  

Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao của Cần Thơ trong 
thời gian qua rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, so với 
nhu cầu của sự phát triển hiện tại và thời gian tới 
của Thành phố Cần Thơ  thì công tác đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố như 
thực tế vẫn chưa đáp ứng được. Vẫn còn tồn tại 
một số hạn chế sau đây: 

Trước hết, nhìn một cách tổng quát thì trình độ 
dân trí, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; thiếu 
đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật, công nhân lành 
nghề; chưa hình thành được đội ngũ lao động chất 
lược cao, để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập 
quốc tế. Đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu 
- Theo thống kê của Sở kế hoạch và đầu tư - ngân 
sách đầu tư hằng năm của Cần Thơ cho giáo dục 
khoảng 15% - 16% so với yêu cầu thực tế tối thiểu 
là 20%.  

Thứ hai, trên địa bàn Thành phố Cần Thơ hiện 
nay, ngoài Trường Đại học Cần Thơ, hầu hết các 
trường, trung tâm đào tạo vẫn còn thiếu nhiều về 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, chưa đáp ứng được 
nhu cầu dạy và học. Đặc biệt là rất nhiều cơ sở dạy 
nghề, thiết bị dạy nghề còn thiếu và lạc hậu về 
công nghệ. Cơ cấu đào tạo nghề thực tế vẫn chưa 
đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của Cần Thơ hiện nay, nhất là các ngành công 
nghiệp mũi nhọn của thành phố. 

Thứ ba, tỷ lệ lao động được đào tạo qua các 
năm tuy có tăng nhưng lao động được đào tạo trình 
độ cao vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ lao động đào tạo dài 
hạn chỉ đạt 10% trên tổng số lao động được đào tạo 
hằng năm. Theo kết quả khảo sát biến động và nhu 
cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trên địa 
bàn Thành phố Cần Thơ năm 2013 của Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ , 
tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo chiếm 46,63%; có 
chứng chỉ nghề và tương đương chiếm 28,24%; sơ 
cấp, trung cấp và tương đương chiếm 13,96%; cao 
đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 11,17% so với tổng 
số lao động của toàn thành phố. 

Thứ tư, vấn đề nổi bật hiện nay là việc đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao của các trường và 
cơ sở đào tạo chưa thực sự thích hợp với quá trình 
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phát triển của kinh tế. Một mâu thuẫn nảy sinh giữa 
nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao và vấn đề đào tạo là 
trong lúc cấp thiết cần có nhân lực cho những 
ngành kinh tế công nghiệp công nghệ cao thì cơ 
cấu ngành nghề đào tạo lại không thay đổi hoặc 
chưa đào tạo. Chương trình đào tạo còn nhiều bất 
cập và nội dung đào tạo chưa thực sự gắn với thực 
tế sản xuất hoặc chưa phù hợp với công nghệ của 
các doanh nghiệp, nặng về lý thuyết và phần thực 
hành vẫn chưa được xem là yếu tố quyết định. 
Chính vì vậy, khả năng thực hành của các học viên 
còn yếu, hầu hết số học viên tốt nghiệp được tuyển 
vào các công ty xí nghiệp trong và ngoài thành phố 
đều phải đào tạo bổ sung hoặc đào tạo lại. Kỹ năng 
mềm của học viên cũng chưa được quan tâm đúng 
mức ở các cơ sở đào tạo. Ngoài ra, đội ngũ giáo 
viên đào tạo nghề còn thiếu về số lượng và chất 
lượng thì chưa đảm bảo các điều kiện theo tiêu 
chuẩn của giáo viên dạy nghề. 

2.2 Một số giải pháp 

Từ những khó khăn, vướng mắc của công tác 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời 
gian qua và nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, quá trình CNH, HĐH trong thời 
gian tới của Thành phố Cần Thơ, tác giả xuất một 
số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào 
tạo nguồn nhân lực trong thời gian sắp tới với nội 
dung cơ bản sau đây: 

 Trước hết, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán 
bộ quản lý, chuyên gia đầu ngành 

Đây là lực lượng hết sức quan trọng và cũng có 
thể nói là “đòn bẩy” để đào tạo được nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho địa phương. Đội ngũ này 
cần được chú trọng đào tạo theo hướng chuyên sâu 
để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố. Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến lược, 
kế hoạch hóa mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho 
Thành phố một cách đồng bộ, gắn đào tạo với sử 
dụng, khắc phục dần tình trạng mất cân đối hiện 
nay về đào tạo Đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp, mất cân đối giữa các ngành nghề 
đào tạo. Khắc phục tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” 
hiện nay ở địa phương nói riêng và cũng chính là 
tình trạng chung của cả nước. 

Một vấn đề có tính chất quyết định của giáo 
dục và đào tạo là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 
lí. Đây là khâu đột phá quan trọng, không chỉ đối 
với giáo dục phổ thông, mà cả giáo dục chuyên 
nghiệp. Ngành giáo dục đào tạo cần được sự hỗ trợ 
tích cực của các ngành, các cấp, nhất là trong việc 
tạo dư luận ủng hộ, cấp kinh phí để đào tạo nâng 

cao trình độ giáo viên, đào tạo lại số giáo viên chưa 
đạt chuẩn. Đối với giáo viên dạy nghề còn thiếu và 
chất lượng chưa cao như hiện nay, cần tiếp tục bổ 
sung từ nhiều nguồn, trong đó nguồn sinh viên Đại 
học Cần Thơ tốt nghiệp loại giỏi cần được đào tạo 
tiếp để làm giáo viên, có chính sách thu hút giáo 
viên nghề trình độ cao từ nơi khác đến. Quan tâm 
cử giáo viên đi đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài 
bằng ngân sách nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh đổi 
mới phương pháp giảng dạy trong đội ngũ giáo 
viên, sử dụng công nghệ thông tin và các phương 
tiện nghe nhìn khác hỗ trợ cho công tác giảng dạy. 
Đối với giáo viên dạy nghề cần đặc biệt chú ý đến 
kĩ năng thực hành, cập nhật cho được thực tế là nội 
dung quan trọng trong hoạt động giảng dạy, đáp 
ứng cho nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao hiện nay cho thành phố. 

Thứ hai, vấn đề cơ chế, chính sách đối với 
giáo dục và đào tạo 

Quán triệt quan điểm của Đảng “Giáo dục là 
quốc sách hàng đầu”, cần nhanh chóng hoàn thiện 
cơ chế, chính sách đảm bảo sự nghiệp đào tạo phải 
phát triển đáp ứng nhu cầu nhân lực của thành phố. 
Cần phải xây dựng một hệ thống thông tin thị 
trường lao động kỹ thuật nhằm xác định và cung 
cấp những thông tin chính xác, có căn cứ về nhu 
cầu của các ngành kinh tế cũng như về khả năng 
đào tạo. Hoạt động của hệ thống thông tin thị 
trường lao động là cầu nối góp phần quan trọng 
trong việc giải quyết quan hệ giữa đào tạo và sử 
dụng. Thông qua các cơ sở dữ liệu về cung và cầu 
lao động kỹ thuật trên phạm vi toàn thành phố cũng 
như từng khu công nghiệp để có thể dự báo chính 
xác nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân 
lực của thành phố. Phải xây dựng hệ thống thông 
tin thị trường lao động kỹ thuật mới làm cho đào 
tạo gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, với việc 
làm. Đây cũng chính là cơ sở để định hướng và lập 
kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hàng năm 
không phải chỉ thực hiện riêng cho ngành giáo dục 
mà còn phục vụ cho các doanh nghiệp và chính bản 
thân người lao động. 

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo 
nguồn nhân lực đối với các loại hình đào tạo 

Công tác đào tạo nguồn nhân lực của thành phố 
cần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống 
đào tạo chuyên nghiệp của thành phố. Đối với hình 
thức đào tạo, phải xác định lấy đào tạo tại các 
trường, các trung tâm và cơ sở dạy nghề là giai 
đoạn cơ bản còn đào tạo chuyên ngành phải gắn 
chặt với các nhà máy, xí nghiệp để đạt hiệu quả 
cao. Việc tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cần có 
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những giải pháp đồng bộ phối hợp giữa các ngành 
đào tạo và sử dụng nhân lực, phải có sự liên kết 
chặt chẽ với các tỉnh trong khu vực, giữa các cấp 
quản lý về đào tạo nhân lực và giữa các trường, cơ 
sở đào tạo của các địa phương và Trung ương về 
chương trình mục tiêu đào tạo trong từng giai đoạn 
cụ thể. Bên cạnh đào tạo kiến thức chuyên môn, 
người học cần bổ sung các kỹ năng mềm để đảm 
bảo khi ra trường, họ có được việc làm và phát huy 
kiến thức đã học. Công tác đào tạo nguồn nhân lực 
của các trường phải gắn kết chặt chẽ với nhu cầu 
của doanh nghiệp.  

Thứ tư, tăng cường xã hội hóa trong đào tạo 
nguồn nhân lực 

Công tác xã hội hóa trong đào tạo nguồn nhân 
lực của Cần Thơ trong thời gian qua đã đạt nhiều 
kết quả đáng ghi nhận. Thời gian tới cần tiếp tục 
thực hiện công tác xã hội hoá trong đào tạo nguồn 
nhân lực, nhằm huy động được nhiều nguồn lực 
đầu tư, phát triển đào tạo, dạy nghề, kể cả nguồn 
lực từ nước ngoài. Tạo điều kiện để các thành phần 
kinh tế, các tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo. Cần 
phải đầu tư tích cực về đổi mới trang thiết bị phục 
vụ đào tạo. Một vấn đề quan trọng trong việc tìm 
nguồn vốn đầu tư, ngoài ngân sách nhà nước, cần 
phải thể chế hóa công tác xã hội hoá giáo dục về 
đào tạo. Các cấp quản lý Nhà nước phải có cơ chế 
về sự liên kết, quản lý và khuyến khích, ưu tiên thu 
hút vốn đầu tư và công nghệ đào tạo từ các doanh 
nghiệp, công ty, nhất là các công ty có vốn đầu tư 
nước ngoài cho công tác đào tạo nguồn nhân lực. 
Mặt khác, phải chú ý việc đào tạo ngay từ chính 
các cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp tại các 
khu công nghiệp. 

Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp đào 
tạo nguồn nhân lực 

Vấn đề hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao theo xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay 
có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc hợp tác có mục 
đích thu hút được các nguồn vốn đầu tư cho công 
tác đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao và 
qua đó sẽ giúp cho việc mở rộng hoặc đi sâu đào 
tạo nhân lực cho những ngành nghề có công nghệ 
mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế 
công nghiệp, những ngành nghề mà hiện tại và 
tương lai gần mà thành phố chưa có điều kiện đào 
tạo được. Bên cạnh việc đào tạo, quá trình hợp tác 
quốc tế cũng sẽ tạo điều kiện để các ngành kinh tế 
trong tỉnh tăng cường việc nâng trình độ kỹ thuật, 
khả năng tiếp cận và xử lý các qui trình công nghệ 
của các ngành kinh tế mũi nhọn, hiện đại, góp phần 
nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. 

Nội dung của việc hợp tác quốc tế về đào tạo 
nguồn nhân lực tập trung vào việc xây dựng những 
Trung tâm đào tạo Kỹ thuật cao ở những vùng phát 
triển mạnh về kinh tế công nghiệp, dịch vụ như các 
khu công nghiệp ở Cần Thơ hiện nay: KCN Trà 
Nóc I và Trà Nóc II, KCN Hưng Phú I, Hưng Phú 
II A, Hưng Phú II B và KCN Thốt Nốt... Mặt khác, 
thông qua hợp tác, thành phố có thể lựa chọn và 
gửi đi nước ngoài hoặc các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài đào tạo nguồn nhân lực cho các 
ngành nghề sẽ phát triển theo qui hoạch trong 
tương lai. 

Bên cạnh đó, cần thành lập ở cấp thành phố 
một tổ chức chuyên sâu về nghiên cứu, điều hành 
về xây dựng kế hoạch đào tạo và sử dụng nguồn 
nhân lực (phối hợp giữa Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở 
Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở công 
thương, Sở Nội vụ của thành phố). Thành lập các 
hội đồng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. 
Xây dựng quỹ tín dụng học nghề, hỗ trợ trang thiết 
bị, xây dựng cơ chế phối hợp đào tạo và thực hành 
của các trường trung cấp nghề, cao đẳng, các cơ sở 
đại học với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ 
cao. Tăng cường hợp đồng đào tạo theo địa chỉ 
giữa các trường dạy nghề và các doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có 
trách nhiệm trong việc đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực. 

3 KẾT LUẬN 

Thành phố Cần Thơ có vị trí chiến lược quan 
trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng - an ninh, là đầu mối giao thông thủy, bộ 
của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với nỗ lực 
xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành phố 
trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long, từ sau khi trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương (năm 2004) đến nay, Đảng bộ, 
chính quyền thành phố tập trung thực hiện nhiều 
giải pháp nhằm nhanh chóng đào tạo, xây dựng, 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đưa thành 
phố phát triển ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Kết quả phân tích trên cho thấy, trong những năm 
qua Cần Thơ đã đạt được những kết quả về đào tạo 
nguồn nhân lực đáng được trân trọng. Tuy nhiên, 
yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho thành phố vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập. 
Do đó, vấn đề nâng cao hiệu quả công tác đào tạo 
như thế nào để đáp ứng yêu cầu phát triển của 
thành phố hiện nay một yêu cầu hết sức cấp thiết 
và đang ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng 
cần phải đầu tư thực sự để đáp ứng về số lượng và 
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chất lượng của nguồn nhân lực. Với những giải 
pháp nêu trên về mở rộng qui mô đào tạo, chú 
trọng có những chế độ chính sách đầu tư cho công 
tác đào tạo… hy vọng sẽ góp phần vào việc nâng 
cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân 
lực, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện  
đại hóa của thành phố, đưa Cần Thơ xứng tầm là 
thành phố trung tâm của cả vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. 
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