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LỜI CAM ĐOAN 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Việt Nam là nước đang phát triển, có dân số trên 90 triệu người, đứng thứ 

13 trên thế giới và thứ 7 tại Châu Á, hàng năm với mức tăng dân số trung bình 

khoảng 1 triệu người, là nước có nhiều lợi thế về sức lao động. Sau hơn 20 năm 

thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa, hội nhập và phát triển theo kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), nền kinh tế nước ta đã đạt được 

những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, do đó việc đầu tư công nghệ, trang 

thiết bị hiện đại là vô cùng cần thiết và điều đặc biệt quan trọng là phải nâng cao 

chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm phục vụ, đáp ứng 

kịp thời yêu cầu phát triển của đất nước. 

Trong những giải pháp tạo công ăn việc làm ổn định và có thu nhập cao 

cho người lao động Việt Nam thì đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là một 

giải pháp hữu hiệu. Trong thời gian qua, hoạt động này đã đạt được những thành 

tựu đáng kể về cả lượng và chất, góp phần làm thay đổi đời sống của một bộ 

phận dân cư và tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.  

Trong những năm gần đây, việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài 

làm việc đã được thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung. Đó là do sự phát triển 

kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu đang có sự biến chuyển về chất và không 

đồng đều giữa các quốc gia dựa trên cơ sở của sự phát triển mạnh mẽ về khoa 

học, kỹ thuật và công nghệ. Sự thăng trầm của các nền kinh tế thế giới luôn có 

ảnh hưởng không nhỏ đến “ con thuyền Việt Nam” trên đường ra “ biển lớn” và 

công tác XKLĐ – ngành “ công nghiệp không khói” trực tiếp mang ngoại tệ về 

cho đất nước cũng không nằm ngoài các ảnh hưởng đó.  

Hoạt động XKLĐ đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là lĩnh vực kinh 

tế đối ngoại quan trọng, một bộ phận của công tác giải quyết việc làm được 

Quốc hội đưa vào chỉ tiêu thực hiện kế hoạch hàng năm. Chủ trương này đã 

được thể hiện cụ thể ở Báo cáo về phương hướng,nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội tại đại hội Đảng lần thứ X là: “ Tiếp tục thực hiện chương trình XKLĐ, 
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tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo, quản lý chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi chính đáng 

của người lao động” 

Xuất phát từ những yêu cầu đó, công tác đào tạo người lao động giữ vị trí 

quyết định, phục vụ thiết thực cho việc cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo 

để  đưa đi làm việc ở nước ngoài của Việt Nam. 

Thực tế hiện nay cho thấy, người lao động có thu nhập thấp ở Việt Nam 

nói chung và người lao động đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

theo các chương trình xuất khẩu lao động nói riêng phần lớn đều là lao động 

phổ thông. Hầu hết các lao động này đều từ các vùng sản xuất nông nghiệp 

thuần túy và từ các địa phương vùng sâu, vùng xa, dân tộc miền núi, họ thiếu 

các kiến thức về nghề nghiệp, kiến thức xã hội, kỹ năng giao tiếp và đặc biệt là 

thiếu hiểu biết về luật lao động, kỷ luật lao động, không có khái niệm về tác 

phong công nghiệp… Bên cạnh đó, học để sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp 

cũng gây cho họ rất nhiều khó khăn cả về  công sức cũng như thời gian… Tuy 

nhiên, việc quản lý công tác đào tạo hiện nay còn rất nhiều bất cập, hạn chế và 

không đồng bộ ở tất cả các khâu, từ quản lý tuyển sinh, đầu tư nâng cấp CSVC, 

trang thiết bị dành cho đào tạo đến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

của đội ngũ giáo viên , cho đến đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp 

đào tạo, kiểm tra đánh giá… Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và hiệu 

quả của công tác giảng dạy và học tập, không đáp ứng các yêu cầu kể cả của 

người học và người sử dụng lao động. 

Chính vì vậy, vai trò của công tác quản lý đào tạo nguồn nhân lực có chất 

lượng cho XKLĐ là vô cùng quan trọng để thích ứng và phù hợp với những thay 

đổi thường xuyên của thị trường lao động ngoài nước. Muốn tăng tính cạnh 

tranh nhằm đẩy mạnh và phát triển bền vững việc đào tạo lao động có chất 

lượng cao để đưa đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần 

phải quản lý  hoạt động đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp, có định hướng 

chiến lược lâu dài, theo những bước đi thích hợp với các giải pháp hợp lý và 

đồng bộ.  
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Xuất phát từ nền tảng lý luận và nhu cầu thực tế, tác giả đã lựa chọn đề tài “ 

Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế” để nghiên cứu.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài (lao động xuất khẩu) trên cơ sở lý luận và thực tiễn xác 

thực, đáp ứng  yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực được đào tạo, có chất lượng 

cao cho xuất khẩu lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

+ Đào tạo nhân lực cho xuất khẩu lao động. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

+ Quản lý đào tạo lao động xuất khẩu tại cơ sở đào tạo của các doanh 

nghiệp Việt Nam có chức năng đào tạo và XKLĐ trong bối cảnh HNQT. 

4. Giả thuyết khoa học 

Quản lý đào tạo của các CSĐT thuộc các doanh nghiệp Việt Nam có chức 

năng đào tạo và XKLĐ hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập nhất định, chưa đáp 

ứng được yêu cầu đào tạo nhân lực có chất lượng cho thị trường lao động quốc 

tế. Nếu đề xuất và vận dụng các giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận mô hình 

CIPO (quản lý ứng phó với các tác động của bối cảnh, quản lý đầu vào, quản lý 

quá trình và đầu ra) đảm bảo tính thực tiễn và khả thi, thì sẽ hoàn thiện công tác 

quản lý đào tạo của các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng đào tạo và XKLĐ, 

đáp ứng yêu cầu cung ứng lao động xuất khẩu có chất lượng cho thị trường lao 

động quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay . 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về  quản lý  đào tạo lao động xuất khẩu tại 

các cơ sở đào tạo của các  doanh nghiệp Việt Nam có chức năng đào tạo và 

XKLĐ. 
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- Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đào tạo XKLĐ của một số quốc gia đã 

thành công để đúc kết những bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt 

Nam. 

5.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn 

Khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo lao động xuất khẩu 

tại một số cơ sở đào tạo của các  doanh nghiệp Việt Nam có chức năng đào tạo 

và XKLĐ tại Hà Nội. 

5.3. Đề  xuất  giải  pháp quản lý  và tiến hành khảo nghiệm, thử nghiệm 

Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 

nhân lực cho xuất khẩu lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời tiến 

hành khảo nghiệm và thử nghiệm giải pháp ưu tiên nhằm khẳng định tính cần 

thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất. 

6. Giới hạn của đề tài 

- Trong phạm vi luận án này, tác giả chỉ đề cập đến hoạt động đào tạo và 

quản lý đào tạo lao động xuất khẩu tại CSĐT của các doanh nghiệp Việt Nam 

làm dịch vụ cung ứng lao động (có chức năng đào tạo và xuất khẩu lao động). 

- Lao động Việt Nam được đào tạo ở đây là LĐ chưa có nghề/ chưa qua 

đào tạo (unskilled/ untrained worker) hoặc lao động có tay nghề trung bình thấp, 

gồm cả những người đã qua đào tạo, có tay nghề nhưng thời gian đào tạo ngắn 

hoặc không đúng nghề NSDLĐ cần hoặc chưa có thời gian làm việc thực tế ứng 

với nghề được đào tạo, đang sinh sống ở Việt Nam, được đào tạo trở thành lao 

động bán lành nghề (semi – skilled worker) phù hợp với yêu cầu của NSDLĐ để 

đi làm việc tại các nhà máy và công trường ở nước ngoài. 

 - Các giải pháp quản lý đào tạo áp dụng cho giám đốc CSĐT của các  

doanh nghiệp Việt Nam có chức năng đào tạo và XKLĐ. 

 - Thời gian và địa điểm khảo sát thực trạng: từ năm 2010 đến 2015 tại 05 

CSĐT thuộc 05 doanh nghiệp Việt Nam có chức năng đào tạo và XKLĐ (sau 

đây gọi là doanh nghiệp) trên địa bàn Hà Nội, gồm: 

(1). Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – Vinacomin ( COALIMEX)  

(2). Công ty CP hợp tác lao động và thương mại (LABCO) 



  5 

(3). Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và Dịch vụ Quốc tế (MILACO) 

(4). Công ty CP đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội (HTD) 

(5). Công ty CP phát triển quốc tế (IDC) 

7. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp tiếp cận 

 Tiếp cận hệ thống: Đào tạo lao động Việt Nam trước khi ra nước ngoài 

làm việc (lao động xuất khẩu) là quá trình đào tạo tích hợp nhiều thành tố có 

mối quan hệ hữu cơ, khăng khít với nhau trong toàn bộ chương trình đào tạo tại 

các doanh nghiệp (từ mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo đến 

kiểm tra đánh giá), chúng có mối quan hệ mang tính cấu trúc ràng buộc lẫn nhau 

trong hệ thống và có mối quan hệ chặt chẽ với các yêu cầu chung nhằm  phát 

triển toàn diện năng lực làm việc và thích ứng với môi trường thay đổi của 

người lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

 Tiếp cận CIPO: Đây là cách tiếp cận chủ yếu để xác định khung lý thuyết 

về quản lý đào tạo của luận án, bao gồm các thành tố C (Context – Bối cảnh), I 

(Input – Đầu vào), P (Process) và O (Output/ Outcome – Đầu ra). Về bản chất, 

tiếp cận theo CIPO là tiếp cận theo quá trình có tương tác với môi trường, ngoại 

cảnh. Theo quan điểm duy vật biện chứng, mọi sự vật, hiện tượng đều được đặt 

trong một quá trình vận động và phát triển. Hoạt động quản lý đào tạo lao động 

xuất khẩu cũng không nằm ngoài quy luật ấy. 

 Tiếp cận thị trường: Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường và HNQT 

hiện nay, lợi thế tuyệt đối trong việc cung ứng nguồn nhân lực không còn giới 

hạn ở một nước riêng lẻ, hoặc một nhóm các quốc gia mà nó luôn có sự cạnh 

tranh khốc liệt trên thị trường lao động quốc tế. Công tác quản lý đào tạo cần 

tiến hành một cách bài bản, chuyên nghiệp nhằm mục đích cung ứng và phát 

triển nguồn nhân lực có chất lượng cao để tăng lợi thế cạnh tranh , tạo điều kiện 

tìm kiếm cơ hội thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu lao động – tạo 

công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và mang ngoại tệ về 

cho đất nước. Bám sát vào nhu cầu thực tế của thị trường, đáp ứng đúng, nhanh 
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chóng , đầy đủ các yêu cầu của nhà tuyển dụng và mong muốn, nhu cầu của 

người lao động, đảm bảo hài hòa tiềm năng và lợi ích của các bên.  

7.2. Phương pháp nghiên cứu 

* Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: 

Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng nhằm hệ thống hóa cơ sở 

lý luận về quản lý đào tạo lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài 

và kinh nghiệm của một số nước.  

* Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 

- Điều tra bằng phiếu hỏi: Đánh giá thực trạng đào tạo và QLĐT. 

- Phỏng vấn một số đối tượng như: các nhà khoa học, các cán bộ quản lí, 

giáo viên đã và đang nghiên cứu, giảng dạy, quản lý đào tạo lao động xuất khẩu 

, các học viên đã và đang được đào tạo tại các công ty, người sử dụng lao động 

Việt Nam ở nước ngoài... nhằm thu thập thông tin để đánh giá thực trạng vấn đề 

nghiên cứu. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Kinh nghiệm đào tạo và quản lý đào 

tạo của các doanh nghiệp XKLĐ trong nước và quốc tế. 

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu các sản 

phẩm như chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất... 

- Phương pháp quan sát: Quan sát cơ sở vật chất, đội ngũ GV… 

- Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến các chuyên gia về các giải pháp đề 

xuất. 

- Phương pháp thử nghiệm: Thử nghiệm một giải pháp ưu tiên để minh 

chứng, khẳng định tính khoa học, phù hợp và khả thi của giải pháp đề xuất.  

* Phương pháp toán thống kê:  Phương pháp này được sử dụng nhằm tính toán 

các tham số đặc trưng, sử dụng phần mềm SPSS nhập và xử lý các số liệu thu 

được để phân tích và đưa ra kết luận từ các kết quả thu được. 

8. Luận điểm bảo vệ 

 - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, để có thể tồn tại và phát triển bền 

vững, các nhà tuyển dụng nước ngoài luôn đặt ra yêu cầu có được nguồn cung 

ứng lao động chất lượng cao, điều này đã tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các 
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quốc gia XKLĐ và giữa các doanh nghiệp XKLĐ của Việt Nam. Vì vậy, đào tạo 

và QLĐT nhân lực cho XKLĐ phải tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cung 

cầu của  thị trường lao động quốc tế. 

 - Quản lý đào tạo theo tiếp cận mô hình CIPO ( chú trọng quản lý các 

yếu tố đầu vào, quá trình đào tạo, quản lý đầu ra, cùng với quản lý điều chỉnh 

thích ứng với các yếu tố bối cảnh) là mô hình được lựa chọn phù hợp cho nghiên 

cứu đề tài. 

 - Các giải pháp QLĐT được đề xuất theo hướng phát huy những điểm 

mạnh, khắc phục các hạn chế của thực trạng, chú trọng quản lý xây dựng 

chương trình, điều kiện phục vụ đào tạo, quản lý quá trình đào tạo, tăng cường 

kiểm tra đánh giá học viên theo chuẩn năng lực, quản lý tốt thông tin phản hồi 

để điều chỉnh thích ứng với bối cảnh là những giải pháp chủ yếu đảm bảo hiệu 

quả  QLĐT cho XKLĐ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. 

9. Đóng góp mới của luận án 

9.1. Đóng góp về lý luận 

 - Hệ thống hóa và cụ thể hóa những vấn đề lý luận về đào tạo và quản lý 

đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế theo mô hình CIPO. 

- Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo nhân lực cung 

ứng cho XKLĐ ở Việt Nam . 

- Nghiên cứu và rút ra những bài học kinh nghiệm về quản lý đào tạo của 

một số nước thành công trong lĩnh vực XKLĐ ở khu vực và Châu Á.  

9.2. Đóng góp về thực tiễn 
- Phân tích, đánh giá thực trạng và chỉ ra nguyên nhân, hạn chế về quản lý 

đào tạo của các CSĐT lao động xuất khẩu ở Việt Nam. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đào tạo cho 

các cơ sở đào tạo của doanh nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế. 

‐ Làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, đào tạo, cũng như trong 

lĩnh vực quản lý đào tạo nhân lực cho xuất khẩu lao động ở Việt Nam. 
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10. Cấu trúc của luận án 

Ngoài các phần: mở đầu; kết luận và khuyến nghị; tài liệu tham khảo; phụ 

lục, nội dung chính của luận án được trình bày trong 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo lao động xuất khẩu tại các doanh 

nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kinh nghiệm quốc tế 

Chương 2: Thực trạng quản lý đào tạo lao động xuất khẩu tại một số doanh 

nghiệp ở Việt Nam 

Chương 3: Giải pháp quản lý đào tạo lao động xuất khẩu ở Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế 
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Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG 

XUẤT KHẨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG BỐI 

CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

 Hiện nay, trong lĩnh vực quản lý giáo dục đã có rất nhiều công trình 

nghiên cứu về các hướng khác nhau như : quản lý đào tạo đại học, cao đẳng, đào 

tạo nghề, quản lý giáo dục phổ thông… Tuy nhiên, lĩnh vực nghiên cứu về quản 

lý đào tạo lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài của các chủ thể 

quản lý là giám đốc CSĐT của các doanh nghiệp có chức năng đào tạo và xuất 

khẩu lao động còn rất mỏng và chưa mang tính lý luận và khoa học. 

Trong luận án này, tác giả trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu theo 

ba nhóm vấn đề. 

1.1.1. Những nghiên cứu liên quan đến phát triển nguồn nhân lực trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế 

 Chúng ta biết rất rõ rằng muốn đổi mới để phát triển trong bất kỳ lĩnh 

vực nào thì điều kiện quan trọng và đóng vai trò tiên quyết là phải thay đổi về tư 

duy và nhận thức, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong công trình nghiên 

cứu “ Phát triển giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập 

quốc tế” [46], tác giả Trần Quốc Toản (Chủ biên) đã hệ thống hóa những vấn đề 

lý luận cơ bản của phát triển giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và 

hội nhập quốc tế với 7 quan điểm chỉ đạo và cơ chế phát triển giáo dục là “ Nhà 

nước đóng vai trò chủ đạo kết hợp với cơ chế thị trường, cơ chế tự chủ của các 

cơ sở giáo dục đào tạo và vai trò của xã hội, đảm bảo cho GD&ĐT phát triển 

theo định hướng của nhà nước, có hiệu quả và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 

phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”. Bài viết của tác giả Phan Văn Kha 

về “Phát triển giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa” (2006) đã chỉ rõ: “Nhà nước đóng vai trò thống nhất trong quản lý và 

chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục, tạo môi trường pháp lý phục vụ quản 
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lý phát triển giáo dục, hạn chế các tác động tiêu cực của kinh tế thị trường”. 

Đào tạo và bồi dưỡng NNL là một trong những điểm nhấn trong các nghiên cứu 

về chính sách trong thời kỳ đổi mới của các tác giả Nguyễn Minh Đường, Phan 

Văn Kha, Đặng Bá Lãm, Trần Khánh Đức, Nguyễn Lộc…như công trình nghiên 

cứu về “Phát triển nhân lực theo các công nghệ ưu tiên ở nước ta trong thời kỳ 

CNH, HĐH” (Đặng Bá Lãm, Trần Khánh Đức, 2002) , hay trong công trình 

“Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị 

trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” KX – 05 – 10, 2006, các tác giả 

Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Kha đã có những nghiên cứu sâu về nhu cầu, 

nội dung, phương pháp đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều kiện 

mới, từ đó đề xuất nhiều kiến nghị về tuyển dụng và sử dụng lao động có đào 

tạo theo cơ chế thị trường, chấp nhận cạnh tranh; đa dạng hóa các loại hình 

tuyển dụng và sử dụng lao động; xây dựng các chuẩn chức danh và tiêu chuẩn 

nghiệp vụ; xuất khẩu lao động có trình độ cao để thâm nhập sâu hơn và bền 

vững vào thị trường lao động quốc tế [27]. 

Trong một “thế giới phẳng” như hiện nay, việc di chuyển để tìm chỗ làm 

việc phù hợp với năng lực và nâng cao chất lượng cuộc sống là điều rất phổ biến 

với người lao động từ các vùng, miền khác nhau. Với đề tài “Thị trường lao 

động Việt Nam trong cơn suy thoái kinh tế toàn cầu”  đăng trên tạp chí Phát 

triển kinh tế  số 224 (6 / 2009), tác giả Trần Văn Thiện đã cho thấy suy thoái 

kinh tế toàn cầu tác động mạnh mẽ đến vấn đề việc làm của các quốc gia trong 

đó có Việt Nam [43].Tuy nhiên, việc dịch chuyển không thể mang tính tự phát, 

phá vỡ quy luật tự nhiên và ảnh hưởng đến trật tự xã hội được thể hiện trong  bài 

viết “International Migration Law / Luật di cư quốc tế ” của Tổ chức di cư quốc 

tế (International Organization for Migration – IOM) [63] . Có rất nhiều công 

trình nghiên cứu ở nước ngoài đã đề cập đến các khía cạnh khác nhau về tác 

động của hội nhập quốc tế đến quản lý và phát triển như cuốn sách “The Impact 

of Labour Immigration on households: A comparative study in seven Asian 

countries / Ảnh hưởng của di cư lao động đến các hộ gia đình: Nghiên cứu so 
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sánh giữa bảy nước châu Á” của GodFrey Gunatilleke [58]. Do vậy việc phát 

triển nguồn nhân lực để đáp ứng với nhu cầu thay đổi là vô cùng quan trọng. 

Tác giả J.M. Dewan với cuốn “Management of Manpower training and 

development / Quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực” đã cho độc giả sự 

hiểu biết toàn diện về quy trình phát triển nguồn nhân lực, các chức năng cụ thể 

của đào tạo, tổng quan vai trò và các mối quan hệ trong QLĐT, để từ đó các nhà 

quản lý cần phải có chiến lược trong quản lý và đào tạo NNL để không bị động 

trong một thế giới luôn vận động và thay đổi [65]. 

1.1.2.  Những nghiên cứu về phát triển xuất khẩu lao động 

 Ở Việt Nam, từ khi hoạt động hợp tác lao động và chuyên gia phát triển  

(Từ năm 1980 đến năm 1990), đã có một số nghiên cứu về sử dụng hiệu quả 

nguồn nhân lực cho XKLĐ, tuy nhiên hướng nghiên cứu tập trung vào quản lý, 

tổ chức cho một bộ phận lao động được nhà nước cho đi làm việc có thời hạn ở 

các nước XHCN theo diện ưu tiên, công trình nghiên cứu trong giai đoạn này 

phải kể đến là: Tổ chức sử dụng có hiệu quả nguồn lao động xã hội của Việt 

Nam trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, (Phạm 

Kiên Cường - 1989) [10]. 

Từ năm 1991 đến nay, hoạt động xuất khẩu lao động chuyển sang quản lý 

theo cơ chế thị trường, để thực hiện được nguyên lý : Xuất khẩu lao động phải 

đạt được mục đích kép, đó là thu về một nguồn ngoại tệ cho đất nước và nâng 

cao trình độ cho người lao động - nguồn nhân lực sẽ bổ sung cho thị trường lao 

động Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì mục tiêu trên 

nên một số đề tài đã nghiên cứu theo xu hướng nhằm vào việc cải thiện thị 

trường ngoài nước như mở rộng thị trường XKLĐ, chính sách lương & thu nhập 

của người lao động, chính sách tái tuyển của người lao động, cũng có nhiều đề 

tài hướng nghiên cứu vào các chính sách theo hệ thống quy trình trong hoạt 

động XKLĐ trong đó có sự tham gia của nhiều ngành quản lý, chính sách đối 

với người lao động làm việc ở nước ngoài trở về, nghiên cứu về chính sách hỗ 

trợ kinh tế - tài chính, đào tạo lại…, như đề tài của các tác giả Cao Văn Sâm, 

1994, luận án phó tiến sĩ chuyên ngành kinh tế và tổ chức lao động “ Hoàn thiện 
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hệ thống tổ chức và cơ chế quản lý XKLĐ ở nước ta trong giai đoạn tới” [41]; 

Trần Văn Hằng, 1996, luận án phó tiến sĩ chuyên ngành kinh tế, quản lý và kế 

hoạch hóa “Các giải pháp nhằm đổi mới quản lý nhà nước về XKLĐ ở Việt Nam 

trong giai đoạn 1995 – 2010” [18]; Nguyễn Thị Phương Linh, 2004, luận án 

tiến sĩ chuyên ngành tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng “Một số giải pháp 

đổi mới quản lý tài chính về XKLĐ Việt Nam theo cơ chế thị trường”[35]; Phạm 

Thị Hoàn, 2011, luận án tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế “ Quản lý nhà 

nước đối với XKLĐ của Việt Nam giai đoạn hiện nay”[24]; Phạm Đức Chính, 

2011, với luận án tiến sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công “ Hoàn thiện 

chính sách sử dụng nguồn nhân lực sau XKLĐ ở Việt Nam” [09], đã làm rõ 

những nội dung cơ bản của chính sách, yêu cầu đặt ra và tiêu chí đánh giá đối 

với sử dụng nguồn nhân lực sau XKLĐ. Hay luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh 

tế lao động “ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu 

XKLĐ của Việt Nam đến năm 2020”của tác giả Bùi Sỹ Tuấn (2011) đã phân 

tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu 

XKLĐ … đưa ra một số nhóm giải pháp trong đó có cơ chế chính sách của nhà 

nước, các địa phương, nâng cao năng lực các CSĐT nghề và các doanh nghiệp 

XKLĐ [50].  

Một số nghiên cứu của nước ngoài về XKLĐ như tác giả  Young Bum-

Park “ Market opportunities for the Export of Chinese Labour”( Những cơ hội 

cho XKLĐ Trung Quốc) tại hội thảo do ILO và MOLISA tổ chức tại Hà Nội 

năm 1993 [75], báo cáo thống kê của ILO tại Geneva năm 2010 “ Labour and 

social trends in ASEAN 2010” ( Lao động và các xu hướng xã hội ở ASEAN 

năm 2010) [62]. Những kết quả chung về tình hình nghiên cứu của các tác giả 

ngoài nước về đề tài XKLĐ thể hiện: 

- Gắn kết lao động khi xuất khẩu với các tổ chức xã hội để bảo vệ lao động 

ở ngoài nước cũng như khi trở về, cả con người và kinh tế; 

- Đào tạo có hệ thống để phân phối lao động làm việc ở nước ngoài có tổ 

chức và phân phối lao động khi trở về trong cùng một đơn vị kinh tế; 
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- Các hiệp hội lao động hoạt động có sự bảo trợ của Nhà nước về người lao 

động trong chu trình xuất khẩu lao động; 

- Nhà nước có chính sách cụ thể về vốn vay ưu tiên, hỗ trợ nghề nghiệp 

trong tái định cư, lập nghiệp; 

- Nhà nước và các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp có chính sách, cơ chế 

hỗ trợ về đào tạo lại trong quá trình lập nghiệp. 

Hướng nghiên cứu về đào tạo nhân lực cho XKLĐ thì mới chỉ hình thành 

ở góc độ sơ khai, chỉ được nêu được một số điểm cần thiết của hoạt động đào 

tạo trong công tác XKLĐ, chưa tìm thấy một đề tài cụ thể nào nghiên cứu sâu 

sắc, có tính lý luận và mang tính khả thi về vấn đề nêu trên. 

1.1.3. Những nghiên cứu liên quan đến quản lý đào tạo và quản lý đào tạo 

nhân lực cho XKLĐ 

 Quản lý giáo dục và  đào tạo là nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong việc 

nâng cao chất lượng cũng như đảm bảo được uy tín và thương hiệu của cơ sở 

đào tạo. Đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về quản lý giáo dục và đào tạo theo 

các hướng tiếp cận khác nhau từ các nghiên cứu có tính chất học thuật, có tính lý 

luận cao đến các nghiên cứu mang tính ứng dụng, thực hành trong rất nhiều lĩnh 

vực khác nhau, từ khoa học xã hội, kinh tế, giáo dục đến khoa học tự nhiên…, 

trong các loại hình cơ sở đào tạo khác nhau. 

Trong cuốn sách “Quản lý giáo dục” [19], tác giả Bùi Minh Hiền (Chủ 

biên) cùng tập thể các tác giả đã cho thấy bức tranh tổng quát về quản lý giáo 

dục: từ các vấn đề lý luận cơ bản làm định hướng cho công tác quản lý và 

nghiên cứu đến lịch sử phát triển các tư tưởng quản lý, kinh nghiệm quốc tế về 

quản lý giáo dục. Bên cạnh đó tác giả cũng đi sâu phân tích về toàn cầu hóa và 

những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của nó đối với các quốc gia nói chung và 

với sự nghiệp giáo dục của Việt Nam nói riêng. Đồng thời, tác giả cũng chỉ ra 

những cơ hội , thách thức và những yêu cầu cấp bách về đổi mới QLGD Việt 

Nam trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Tác giả Phạm Quang Sáng với 

nghiên cứu về “Chính sách đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học của Việt 



  14 

Nam” [40] đã tập trung vào việc tổng quan các chính sách và biện pháp trong 

đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao của Việt Nam hiện nay. Xác định việc 

đổi mới hoặc hoàn thiện các chính sách đào tạo hiện hành, nhằm làm cho giáo 

dục đại học ngày càng đáp ứng và thích ứng với nền kinh tế thị trường. 

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng những đòi hỏi cụ thể của quá trình phát 

triển kinh tế xã hội (KT – XH), yêu cầu CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc 

tế được nghiên cứu trong nhiều đề tài về quản lý đào tạo, như của các tác giả: 

Trịnh Ngọc Thạch, 2008, luận án tiến sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục “Hoàn 

thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường 

đại học ở Việt Nam” [42],  Nguyễn Văn Hùng, 2010, luận án tiến sĩ chuyên 

ngành quản lý giáo dục “Cơ sở khoa học và giải pháp quản lý đào tạo theo 

hướng đảm bảo chất lượng tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật ” [26]… 

Bên cạnh các đề tài nghiên cứu về quản lý đào tạo trong các học viện, 

trường đại học, các cấp học phổ thông, nhiều tác giả tập trung nghiên cứu về 

quản lý đào tạo trong các trường trung cấp, trường cao đẳng nghề, dạy nghề theo 

các hướng tiếp cận khác nhau. 

 Giáo dục, đào tạo tại bất cứ quốc gia nào cũng đều hướng tới mục tiêu 

đào tạo con người để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, công tác giáo dục 

nghề nghiệp, đào tạo nghề được rất nhiều tác giả nước ngoài quan tâm nghiên 

cứu. Một tác phẩm được nhiều độc giả quan tâm đến là “ Vocational Education 

and training – key to the future/ Giáo dục và đào tạo nghề nghiệp – Chìa khóa 

tới tương lai” của các tác giả Mafred Tessaring và Jennifer Wannan.Trong đó 

tác giả đặt ra yêu cầu ưu tiên hàng đầu là thông qua giáo dục – đào tạo để cung 

cấp nguồn nhân lực có trình độ học vấn và có các kỹ năng làm việc cơ bản góp 

phần tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất [66]. Tác giả George 

Psacharopoulos với công trình nghiên cứu mang tên “ Vocational education and 

training today: Challenges and Responses/ Đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 

ngày nay: Những thách thức và phản ứng” đăng trên tạp chí The World Bank 

Journal đã đưa ra những lập luận khoa học đối với việc xây dựng các giải pháp 

phát triển công tác đào tạo nghề cho người lao động [57]. Bài viết “ Training 
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and skills development in the East Asian newly industrialized countries: a 

comparision and lessons for developing countries/ Đào tạo và phát triển kỹ 

năng ở các nước công nghiệp mới nổi khu vực Đông Á: một so sánh và những 

bài học cho các quốc gia phát triển” của các tác giả Z. Tzannatos và G. Johnes. 

Trong đó, các tác giả giới thiệu quá trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề 

nghiệp ở các nước mới phát triển khu vực Đông Á như Hàn Quốc, Đài Loan, 

Malai, Singapore, Trung Quốc và rút ra những bài học kinh nghiệm để các quốc 

gia đang phát triển so sánh, xem xét vận dụng trong quá trình đào tạo nhân lực 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế [76]. 

Trong phạm vi nghiên cứu và hiểu biết của mình, tác giả chưa tiếp cận 

được tài liệu hoặc công trình nào nghiên cứu toàn diện, đầy đủ, logic và mang 

tính khoa học về đào tạo và quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc theo 

hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế của các 

doanh nghiệp có chức năng đào tạo và xuất khẩu lao động. Vì vậy, theo suy nghĩ 

của tác giả, đề tài nghiên cứu về quản lý đào tạo nhân lực cho XKLĐ vẫn đang 

là lĩnh vực mới mẻ nhưng có tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn rất cao cần 

được nghiên cứu một cách khoa học và nghiêm túc. 

1.2. Hội nhập quốc tế và xuất khẩu lao động 

1.2.1. Khái niệm hội nhập quốc tế 

Thuật ngữ “ hội nhập quốc tế” trong tiếng Việt có nguồn gốc dịch từ tiếng 

nước ngoài ( tiếng Anh là “ international integration”, tiếng Pháp là “ intégration 

internationale”). Đây là một khái niệm được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực 

chính trị học quốc tế và kinh tế quốc tế. 

Mặc dầu vậy, cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa nào về khái niệm 

“hội nhập quốc tế” giành được sự nhất trí hoàn toàn trong giới học thuật và cả 

giới làm chính sách ở Việt Nam. Từ các định nghĩa khác nhau nổi lên hai cách 

hiểu chính. Thứ nhất, cách hiểu hẹp coi “hội nhập quốc tế” là sự tham gia vào 

các tổ chức quốc tế và khu vực. Thứ hai, cách hiểu rộng, coi “hội nhập quốc tế” 

là sự mở cửa và tham gia vào mọi mặt của đời sống quốc tế, đối lập với tình 

trạng đóng cửa, cô lập hoặc ít giao lưu quốc tế. Theo Phạm Quốc Trụ - Học viện 
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Ngoại giao thì “Hội nhập quốc tế được hiểu như là quá trình các nước tiến hành 

các hoạt động tăng cường sự gắn kết họ với nhau dựa trên sự chia sẻ về lợi ích, 

mục tiêu, giá trị, nguồn lực, quyền lực (thẩm quyền định đoạt chính sách) và 

tuân thủ các luật chơi chung trong khuôn khổ các định chế hoặc tổ chức quốc 

tế”. Như vậy, khác với hợp tác quốc tế (hành vi các chủ thể quốc tế đáp ứng lợi 

ích hay nguyện vọng của nhau, không chống đối nhau), hội nhập quốc tế vượt 

lên trên sự hợp tác quốc tế thông thường: nó đòi hỏi sự chia sẻ và tính kỷ luật 

cao của các chủ thể tham gia. Chủ thể của hội nhập quốc tế trước hết là các 

quốc gia, chủ thể chính của quan hệ quốc tế có đủ thẩm quyền và năng lực đàm 

phán, ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế. Bên cạnh chủ thể chính này, các 

chủ thể khác cùng hợp thành lực lượng tổng hợp tham gia vào quá trình hội nhập 

quốc tế.  

Hội nhập quốc tế có thể diễn ra trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội 

(kinh tế, chính trị, an ninh-quốc phòng, văn hóa, giáo dục, xã hội, v.v.), nhưng 

cũng có thể đồng thời diễn ra trên nhiều lĩnh vực với tính chất (tức là mức độ 

gắn kết), phạm vi (gồm địa lý, lĩnh vực/ngành) và hình thức (song phương, đa 

phương, khu vực, liên khu vực, toàn cầu) rất khác nhau. 

Về khía cạnh kinh tế “ Hội nhập kinh tế quốc tế là sự gắn kết nền kinh tế 

của mỗi quốc gia vào các tổ chức hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu trong đó 

các nước thành viên chịu sự ràng buộc theo những qui định chung của cả khối. 

Nói một cách khác, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình các quốc gia thực hiện 

mô hình kinh tế mở, tự nguyện tham gia vào các định chế và tài chính quốc tế, 

thực hiện thuận lợi hóa và tự do hóa thương mại, đầu tư và các hoạt động kinh tế 

đối ngoại khác.”[03, tr.05]. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế tồn tại và 

phát triển như một xu hướng khách quan tất yếu, “ gắn với quá trình vận động 

của các quy luật kinh tế khách quan của phân công lao động quốc tế, chuyên 

môn hóa và tự do hóa thương mại, đầu tư, tài chính và việc hình thành chuỗi giá 

trị toàn cầu. Đồng thời, hội nhập kinh tế quốc tế cũng gắn với quá trình xã hội 

hóa quốc tế về sản xuất và thị trường, là một quá trình vận động từ thấp đến cao 
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và ngày càng được mở rộng cả về quy mô và phạm vi, cả về lực lượng sản xuất 

và quan hệ sản xuất” [04, tr.06]. 

Ban đầu, xã hội hóa gắn với hoạt động sản xuất trong phạm vi từng quốc 

gia với sự chi phối của các qui luật phân công lao động và chuyên môn hóa. 

Nhưng  khi lực lượng sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó thì tính chất xã 

hội hóa được mở rộng ra khỏi phạm vi của từng quốc gia, lan ra các quốc gia 

trong khu vực và trên toàn thế giới. Mỗi quốc gia trong qua trình phát triển đều 

nhận thấy những thế mạnh của riêng mình đồng thời cũng tìm ra được những 

mặt còn hạn chế. Đặc biệt là, không một quốc gia nào, dù trình độ phát triển có 

cao đến đâu, lại có thể tự đáp ứng được đầy đủ và đáp ứng tốt những nhu cầu 

của bản thân họ. Do đó, hội nhập quốc tế đã trở thành vấn đề có tính chất qui 

luật trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Thực tế đã chứng minh rằng 

những quốc gia chậm trễ trong việc hội nhập phải trả giá đắt cho mình bằng sự 

tụt hậu. 

Trong vòng ba thập kỷ gần đây, dưới làn sóng toàn cầu hóa, các quốc gia 

lần lượt có chính sách mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài và toàn 

cầu hóa hay quá trình hội nhập quốc tế đã có những tác động rất sâu sắc đến đời 

sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… và giáo dục của mỗi nước. 

1.2.2. Những tác động của hội nhập quốc tế đến kinh tế - xã hội và giáo dục 

* Những tác động tích cực:  

 + Giúp khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh của các quốc gia, hình thành 

cơ cấu kinh tế khu vực và thế giới phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi và tăng 

cường phát triển các quan hệ thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường xuất 

nhập khẩu. 

+ Tạo sự ổn định lâu dài trong quan hệ giữa các quốc gia nhằm hướng tới 

mục tiêu chung. 

+ Hình thành cơ cấu quốc tế mới với những ưu thế về qui mô và nguồn 

lực phát triển, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho dân cư và tăng phúc 

lợi cho cả cộng đồng. 



  18 

+ Tạo động lực cạnh tranh, kích thích việc ứng dụng các thành tựu khoa 

học công nghệ mới ở các quốc gia, tạo động lực đổi mới cơ cấu kinh tế, cơ chế 

quản lý và tiết kiệm chi phí,… 

+ Điều chỉnh chính sách của từng quốc gia để tương thích và phù hợp hơn 

với chính sách phát triển của nhóm nước/ khu vực/ thế giới. 

* Những tác động tiêu cực  

 + Tạo ra sự cạnh tranh mang tính quốc tế khi hình thành một thị trường 

thống nhất, gây xáo trộn các quan hệ kinh tế đã được hình thành trong từng nền 

kinh tế của mỗi quốc gia. Cạnh tranh gay gắt có thể dẫn tới phá sản các doanh 

nghiệp hoạt động không hiệu quả, gây ra thất nghiệp, tệ nạn xã hội,… 

 + Gia nhập tiến trình HNQT đồng nghĩa với việc tự nguyện thực hiện các 

cam kết và sẽ dẫn tới mất quyền tự chủ trong các quyết định của tổ chức. 

 + Gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên do khai thác quá mức cho 

mục tiêu tăng trưởng kinh tế nóng… 

Từ sau khi có chính sách mở cửa, Việt Nam đã nhanh chóng đi những 

bước đi vững chắc trên con đường hội nhập quốc tế. Các tổ chức kinh tế thế 

giới, các định chế tài chính quốc tế đã nhanh chóng kết nạp hoặc khôi phục lại vị 

trí của Việt Nam trong cơ cấu của mình như Quỹ tiền tệ quốc tế ( IMF), Ngân 

hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á ( ADB), Hiệp hội các quốc 

gia Đông nam Á ( ASEAN), Tổ chức thương mại thế giới ( WTO), … 

Hội nhập quốc tế tuy mới bắt đầu nhưng đã mang lại cho Việt Nam những 

kết quả đáng khích lệ: Tạo điều kiện cho Việt Nam nâng cao vị thế chính trị, 

ngoại giao và kinh tế trên trường quốc tế, tránh được tình trạng phân biệt đối xử, 

tạo cơ sở ổn định và thuận lợi cho các hoạt động kinh tế đối ngoại; góp phần mở 

rộng thị trường xuất nhập khẩu nói chung và XKLĐ nói riêng; thu hút đầu tư và 

viện trợ nước ngoài; giúp tiếp thu khoa học kỹ thuật và công nghệ quản lý tiên 

tiến, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật lành 

nghề;…[03] [19]. 
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1.2.3. Xuất khẩu lao động 

Xuất khẩu lao động không phải là vấn đề mới và hiện nay nó đã là một 

hiện tượng phổ biến của nhiều quốc gia trên thế giới. Để đi tới việc xuất khẩu 

lao động mang tính chiến lược và cạnh tranh như ngày nay, bản thân nó cũng có 

cả một quá trình tiến triển. 

Trước đây, khi chưa có xuất khẩu lao động, do yêu cầu của cuộc sống 

cũng như do nhu cầu lao động khác nhau của nhiều vùng lãnh thổ đã có sự di 

chuyển lao động từ nước này qua nước khác, vùng này qua vùng khác để làm 

việc, dưới hai dạng cơ bản là làm việc lâu dài và làm việc tạm thời. Điều đó có 

lợi cho cả hai phía: người sử dụng lao động và người lao động cần có việc làm 

để có thu nhập. 

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, việc đưa lao động ra làm việc ở nước 

ngoài đã được thay đổi về cả hình thức lẫn nội dung. Đó là do sự phát triển kinh 

tế trong phạm vi toàn cầu đang có biến chuyển về chất và không đồng đều giữa 

các nước dựa trên cơ sở sự phát triển mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật. Do đó nhu 

cầu về lao động có đặc điểm biến đổi theo. Đồng thời, từ thực tiễn đã cho thấy 

sức lao động của các quốc gia có dư thừa lao động cho đến giai đoạn hiện nay đã 

được xem như một loại hàng hóa ( hàng hóa sức lao động) mà quốc gia đó mang 

ra để đổi lấy ngoại tệ dưới các hình thức khác nhau. 

Như vậy, lao động của mỗi nước không còn hiện tượng tự do di chuyển 

như trước nữa mà đã được tổ chức lại và thực hiện việc cung ứng cho các nước 

có nhu cầu thông qua các tổ chức hoặc là của nhà nước hoặc là của tư nhân. Lao 

động của nước này sang nước khác làm việc tùy theo cách thức tổ chức, biện 

pháp thực hiện, hình thức ra nước ngoài làm việc khác nhau…mà có tên gọi 

khác nhau. Nếu việc tổ chức đưa lao động ra nước ngoài làm việc được nhà 

nước xem đó là một lĩnh vực hoạt động kinh tế hợp pháp và cho phép các tổ 

chức kinh tế ( nhà nước hoặc tư nhân ) thực hiện thì đó chính là hoạt động xuất 

khẩu lao động. [21], [50]. 



  20 

* Hình thức XKLĐ: Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

một trong các hình thức sau đây:       

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức 

sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

(thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án); 

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh 

nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức 

thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc 

dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề; 

- Hợp đồng cá nhân. [06, tr.06]. 

* Phân loại lao động xuất khẩu: Theo năng lực và trình độ chuyên môn, 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gồm: 

+ Lao động tay nghề cao: Gồm những người đã qua đào tạo chuyên môn 

và có nhiều kinh nghiệm trong công việc thực tế, có khả năng đảm nhận các 

công việc phức tạp đòi hỏi trình độ cao. 

+ Lao động có tay nghề trung bình: Gồm những người đã qua đào tạo 

chuyên môn, nhưng thời gian công tác thực tế chưa nhiều hoặc những người 

chưa được đào tạo qua trường lớp chuyên môn nhưng có thời gian làm việc thực 

tế tương đối lâu được trưởng thành do học hỏi từ thực tế. 

+ Lao động có tay nghề trung bình thấp/ bán lành nghề, gồm cả những 

người đã qua đào tạo, có tay nghề nhưng thời gian đào tạo ngắn và chưa có thời 

gian làm việc thực tế ứng với nghề được đào tạo (thuộc phạm vi nghiên cứu của 

luận án). 

1.2.4. Những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo và quản lý đào tạo 

lao động xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Hội nhập quốc tế, về cơ bản, đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và tạo môi 

trường thu hút đầu tư nước ngoài, tham gia vào quá trình phân công lao động 



  21 

quốc tế. Trong quá trình cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế, nước nào 

có chất lượng đào tạo thấp sẽ gặp bất lợi khi muốn tiếp cận với các đơn hàng có 

yêu cầu cao về công nghệ, kỹ thuật. Sự vận động của các nền kinh tế trên quy 

mô toàn cầu đã tác động mạnh mẽ vào phân công lao động quốc tế và di chuyển 

thể nhân để cung cấp dịch vụ. Những quốc gia có nhu cầu lao động kỹ thuật 

cũng có thể là những nước đang cung cấp lao động phổ thông cho những nước 

khác hoặc các quốc gia đang XKLĐ kỹ thuật cao lại đang có nhu cầu nhập khẩu 

lao động phổ thông hoặc bán kỹ năng vào làm việc. 

Do đó, bên cạnh những cơ hội và thành tựu đạt được của nền kinh tế nói 

chung và công tác XKLĐ nói riêng, tác động của hội nhập quốc tế cũng đặt ra 

nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng đào tạo và XKLĐ 

cần phải giải quyết để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững. 

 Một là, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện phù hợp với nhu 

cầu tuyển dụng từ các nước sử dụng lao động nước ngoài 

Thách thức về năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng trước những nhu 

cầu thay đổi liên tục của các nhà tuyển dụng, chủ sử dụng lao động nước ngoài 

buộc các doanh nghiệp XKLĐ không những phải đảm bảo đủ số lượng, đúng về 

cơ cấu ngành nghề mà đồng thời phải có những biện pháp đồng bộ nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo của mình, phải đảm bảo các sản phẩm đầu ra – người lao 

động đã qua đào tạo có sức khỏe tốt, có trình độ hiểu biết các vấn đề xã hội và 

tay nghề cao, có sức sáng tạo, tự chủ, ý thức kỷ luật tốt, giao tiếp và ngoại ngữ 

tốt, có năng lực thích ứng với sự thay đổi của môi trường,… 

 Hai là, yêu cầu nâng cao năng lực quản lý đào tạo của các cơ quan quản 

lý  nhà nước và các doanh nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ 

Trong quá trình hội nhập, Việt Nam phải tuân thủ những điều luật, qui 

định và thông lệ quốc tế, do đó vai trò của quản lý nhà nước là vô cùng quan 

trọng. Chính phủ, các bộ ngành liên quan đến công tác XKLĐ cần phải thường 

xuyên theo dõi để định hướng đào tạo, điều chỉnh, đổi mới về luật, cơ chế chính 

sách cho phù hợp hơn với quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp tiếp cận và khai thác thị trường, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cũng 
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như NLĐ. Để làm được điều đó, chúng ta cần thực hiện những định hướng đổi 

mới căn bản và toàn diện về cơ chế, chính sách giáo dục, đổi mới chương trình, 

nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục, phát triển đội ngũ quản lý và giáo 

viên đáp ứng kịp thời cho yêu cầu đổi mới, giúp cho người học có nhận thức 

đúng đắn về mục đích, mục tiêu học tập,…và điều quan trọng nhất là những đổi 

mới này phải theo hướng dần dần thích ứng với chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, nhà 

nước và các doanh nghiệp cần đẩy mạnh nghiên cứu và dự báo các nhu cầu của 

thị trường quốc tế về nguồn nhân lực, các qui định và tiêu chuẩn kiểm định, 

kiểm tra, đánh giá chất lượng ,… trên cơ sở đó đưa ra các chính sách giáo dục – 

đào tạo kịp thời, phù hợp. 

Về phía các doanh nghiệp, việc quản lý đào tạo phải được đặt lên hàng 

đầu đáp ứng yêu cầu của hội nhập và mục tiêu đào tạo: Tăng cường đầu tư, quản 

lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dành cho công tác đào tạo; thường 

xuyên nắm bắt, cập nhật và xử lý các thông tin về yêu cầu tuyển dụng, những 

chính sách thay đổi và thông tin phản hồi từ người sử dụng lao động để có thể 

chỉ đạo và điều chỉnh linh hoạt các hoạt động quản lý từ khâu tuyển chọn đến 

xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình,…Phương pháp đào tạo cần chuyển 

biến căn bản về chất, hướng vào việc hướng dẫn con người biết sống, biết hành 

động thực tiễn và suy nghĩ độc lập, biết phê phán, có trách nhiệm, biết thích ứng 

và sáng tạo trong tư duy và trong hành động. 

1.3. Đào tạo lao động xuất khẩu tại các doanh nghiệp ở Việt Nam 

1.3.1. Một số khái niệm liên quan 

+ Đào tạo: Thuật ngữ “đào tạo” chỉ quá trình tác động đến một con người 

nhằm làm cho người đó lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo… 

một cách có hệ thống để chuẩn bị tham gia vào các hoạt động của đời sống và 

khả năng nhận một sự phân  công lao động nhất định, góp phần của mình vào 

việc phát triển xã hội, duy trì và phát triển nền văn minh của loài người. Hay có 

thể định nghĩa “Đào tạo là một quá trình hoạt động có mục đích, có tổ chức 

nhằm hình thành và phát triển có hệ thống các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái 
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độ…để hoàn thiện nhân cách cho mỗi cá nhân, tạo tiền đề cho họ có thể vào đời 

hành nghề một cách có năng suất và hiệu quả” [15].  

Về cơ bản, đào tạo là giảng dạy và học tập trong nhà trường, gắn với giáo 

dục đạo đức, nhân cách. Kết quả và trình độ được đào tạo (trình độ học vấn) của 

một người còn do việc tự đào tạo của người đó thể hiện ra ở việc tự học và tham 

gia các hoạt động xã hội, lao động sản xuất rồi tự rút kinh nghiệm của người đó 

quyết định. Chỉ khi nào quá trình đào tạo được biến thành quá trình tự đào tạo 

một cách tích cực, tự giác thì việc đào tạo mới thực sự có hiệu quả [06].  

+ Đào tạo lao động xuất khẩu: “Các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ 

chức, cá nhân đưa người đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ chức đào 

tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật và các kiến thức cần thiết khác 

nhằm tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài có trình độ phù hợp với yêu 

cầu của thị trường lao động quốc tế”. [06, Tr.45]. 

+ Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: 

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi 

là lao động xuất khẩu) là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều 

kiện theo qui định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận 

người lao động. [06, Tr.04]. 

Theo quan niệm chung hiện nay thì thành phần lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài gồm rất nhiều đối tượng: các chuyên gia đầu ngành (experts) 

kinh tế, kỹ thuật, công nghệ… đến làm việc tại các nước theo các chương trình 

hợp tác quốc tế; các kỹ sư làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao (Hi-tech 

engineers), công nhân kỹ thuật lành nghề ( skilled workers) và lao động bán lành 

nghề (Semi - skilled workers). Trong đó, LĐ Việt Nam được đào tạo ngắn hạn 

trở thành lao động bán lành nghề chiếm số đông trong tổng các đối tượng đăng 

ký tham gia chương trình XKLĐ.  

Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu của luận án chúng tôi tập trung nghiên 

cứu về QLĐT lao động trở thành lao động bán lành nghề trong các doanh nghiệp 

có chức năng đào tạo và XKLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
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1.3.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của đào tạo lao động xuất khẩu trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế 

Công tác tuyển chọn, đào tạo, và giáo dục định hướng cho lao động trước 

khi đi làm việc ở nước ngoài có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Thứ nhất là để đảm bảo uy tín, nâng cao vị thế của lao động Việt Nam 

trên thị trường cung ứng lao động quốc tế, đồng thời giảm thiểu các rủi ro phát 

sinh cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và bản thân người lao động. 

Thứ hai là tăng tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp làm công tác 

xuất khẩu lao động: Phải đầu tư cơ sở vật chất ( trường lớp, ký túc xá, khu thể 

thao, nhà xưởng, trang thiết bị …) phù hợp cho các ngành nghề theo yêu cầu; có 

đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy chuyên nghiệp, hiểu biết và có trách nhiệm; 

xây dựng hệ thống chương trình đào tạo đa dạng để người học làm quen với 

công việc, với môi trường sẽ đến làm việc; phải có những biện pháp, phương 

pháp đào tạo  thiết thực sao cho trong một thời gian ngắn nhất, người lao động 

lĩnh hội được nhiều kỹ năng và thông tin nhất để đạt được kết quả cao nhất sau 

khóa đào tạo. 

Điều thứ ba, rất thiết thực và vô cùng quan trọng, đó là đối với người lao 

động trực tiếp, là trang bị cho họ những hiểu biết nhất định về luật pháp, tín 

ngưỡng, quan hệ, cách đối nhân xử thế …tránh được những rắc rối chỉ vì thiếu 

hiểu biết; rèn luyện tác phong công nghiệp, điều rất yếu và thiếu của hầu hết 

những lao động ra đi từ các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; xác định rất rõ ý 

thức làm việc và ổn định tư tưởng khi đi làm việc ở nước ngoài, xa gia đình và 

môi trường sống quen thuộc trong một thời gian dài; có được những kỹ năng, kỹ 

xảo cơ bản để nhanh chóng nắm bắt được công việc và đạt được năng suất lao 

động cao, tăng thu nhập. 

1.3.3. Đào tạo lao động xuất khẩu tại các doanh nghiệp 

1.3.3.1. Doanh nghiệp có chức năng đào tạo và xuất khẩu lao động 

* Đặc điểm về chức năng và bộ máy quản lý của các doanh nghiệp  

Các doanh nghiệp đều là những công ty đa ngành nghề, đa chức năng: bên 

cạnh chức năng đào tạo và XKLĐ ( do Bộ LĐ – TB & XH quản lý và cấp phép), 
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các doanh nghiệp còn có các chức năng hoạt động khác theo giấy phép kinh 

doanh ( do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/ thành phố cấp): đầu tư, kinh doanh xuất 

nhập khẩu hàng hóa, tư vấn du học, đào tạo khác... 

Trong số năm doanh nghiệp có CSĐT được khảo sát trong luận án này có 

ba công ty được cổ phần hóa từ các tập đoàn công nghiệp, tổ chức xã hội nhà 

nước (Labco, Coalimex và Milaco) và hai công ty là công ty cổ phần do tư nhân 

nắm quyền chi phối (HTD và IDC). Tuy nhiên, các công ty đều có chức năng và 

nhiệm vụ như nhau nên bộ máy tổ chức khá tương đồng gồm Hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bộ máy nhân sự trực tiếp điều hành, tổ 

chức thực hiện, gồm: 

+ Ban giám đốc: Chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, điều động phối hợp các 

bộ phận thực hiện các mảng hoạt động chủ yếu của công ty như đầu tư, kinh 

doanh XNK, đào tạo và XKLĐ.  

+ Các phòng chức năng ( tổ chức, bảo vệ, kế toán): thực hiện chức trách 

của mình theo luật pháp, tham mưu cho Ban giám đốc và các phòng ban khác về 

lĩnh vực hoạt động của mình, cử các cán bộ giỏi về luật pháp, tài chính làm giáo 

viên kiêm nhiệm giảng dạy các phần giáo dục định hướng có liên quan đến phần 

công việc của bộ phận mình. 

+ Các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: thực hiện công tác chuyên môn 

về xuất nhập khẩu hàng hóa đồng thời thông qua các bạn hàng nước ngoài tìm 

kiếm yêu cầu nhận lao động và thông báo tuyển dụng tới các đơn vị có lao động 

dôi dư trong ngành; cử cán bộ làm giáo viên kiêm nhiệm dạy các phần GDĐH 

có liên quan đến luật nước ngoài và các quy định xuất nhập cảnh. 

+ Phòng thị trường ngoài nước: Tổ chức công tác marketting tìm kiếm 

khách hàng ở các mảng kinh doanh của công ty; quản lý lao động đang làm việc 

ở ngoài nước; cử cán bộ các thị trường kiêm nhiệm giảng dạy cho học viên các 

phần GDĐH có liên quan đến luật lệ, phong tục, tập quán, kinh nghiệm sống và 

làm việc tại các thị trường khác nhau mà phòng quản lý; hướng dẫn NLĐ ký kết 

hợp đồng với doanh nghiệp; làm thủ tục xuất cảnh và quản lý hồ sơ của NLĐ; 
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phối hợp với các phòng ban liên quan làm thủ tục thanh lý hợp đồng với NLĐ 

khi kết thúc hợp đồng, về nước đúng hạn hoặc trước thời hạn. 

+ Cơ sở đào tạo ( trung tâm đào tạo hoặc trường nghề trực thuộc doanh 

nghiệp): Hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Giám đốc CSĐT. 

* Nhiệm vụ của cơ sở đào tạo lao động xuất khẩu 

1.Tư vấn và giới thiệu việc làm ngoài nước ( tư vấn xuất khẩu lao động ). 

2. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo 

nguồn cho XKLĐ. Tổ chức dạy giáo dục định hướng, dạy nghề và ngoại ngữ 

cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo cho người lao động có nguyện vọng đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đánh giá chất lượng dạy và học cho các 

lớp dạy nghề,  ngoại ngữ và giáo dục định hướng theo chương trình XKLĐ.Tổ 

chức xây dựng, và thực hiện các chương trình; cung cấp giáo trình, học liệu đối 

với các nghề đào tạo. 

Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp 

chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ LĐ – TB&XH. 

Tuyển chọn, quản lý và sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của 

cơ sở đào tạo: đủ số lượng, phù hợp ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo 

quy định của pháp luật. 

4. Tổ chức và hướng dẫn học viên làm hồ sơ, thủ tục, các công việc liên 

quan đến công tác XKLĐ. 

5. Quan hệ với các đơn vị để thực hiện công tác hợp tác đào tạo, liên kết 

trong công tác XKLĐ và du học, giới thiệu việc làm. Ký kết các hợp đồng theo 

chức trách, nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh các lớp 

liên kết, phối hợp với các đơn vị liên kết xây dựng kế hoạch, nội dung chương 

trình giảng dạy và đánh giá kết quả thực hiện. Quản lý giảng dạy lớp liên kết 

theo nội dung các hợp đồng cụ thể. 

6. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của cơ sở 

đào tạo theo quy định của pháp luật. [07, tr.250] 
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1.3.3.2. Đặc điểm đội ngũ CBQL và giáo viên 

Do đặc thù chức năng và nhiệm vụ của các doanh nghiệp có chức năng 

đào tạo và XKLĐ là kinh doanh đa ngành nghề và đào tạo NLĐ trước khi đi làm 

việc ở nước người nên đội ngũ CBQL và giáo viên có đặc điểm sau đây: 

+ Cán bộ quản lý: Có trình độ đại học; lý lịch tư pháp rõ ràng; có ít nhất 

03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài hoặc 

hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế [07, tr. 254]. 

+ Giáo viên chính nhiệm: là những giáo viên cơ hữu được tuyển dụng 

chuyên trách công tác đào tạo các môn ngoại ngữ, nghề có trong danh mục các 

ngành nghề đào tạo chính tại CSĐT của doanh nghiệp, có trình độ đại học hoặc 

công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc cao. 

+ Giáo viên kiêm nhiệm: là cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các 

phòng thị trường , phòng kế toán tài chính và cả giáo viên ngoại ngữ, giáo viên 

dạy nghề kiêm nhiệm dạy giáo dục định hướng cho NLĐ. Vì các chuyên đề về 

giáo dục định hướng có liên quan không những đến luật pháp, đường lối chính 

sách, qui định, chế độ… của Nhà nước và công ty, mà còn các thông tin về thị 

trường lao động, chính sách và qui định về tài chính đối với người lao động, các 

điều khoản của hợp đồng… 

+ Giáo viên thỉnh giảng: là giáo viên được doanh nghiệp mời giảng dạy 

những ngành nghề không có trong danh mục đào tạo của doanh nghiệp theo yêu 

cầu riêng của các đối tác nước ngoài, hoặc giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng của 

những thị trường mà không sử dụng các ngôn ngữ quốc tế thông dụng như Anh, 

Nga, Pháp, Trung…hoặc những ngành nghề, ngôn ngữ mà doanh nghiệp không 

có giáo viên chính nhiệm hoặc kiêm nhiệm đảm nhiệm. 

1.3.3.3. Đặc điểm người học 

+ Tuổi đời: từ 18 đến 40 tuổi, hoặc vẫn trong độ tuổi lao động phù hợp 

với luật lao động Việt Nam và của từng thị trường lao động nước ngoài. 

+ Thành phần: Nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên, các thành phần 

lao động ngoài quốc doanh, lao động tự do. 
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+ Trình độ văn hóa: từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên hoặc theo yêu 

cầu tuyển dụng của NSDLĐ nước ngoài. 

+ Nhận thức, hiểu biết xã hội: học viên trong cùng một lớp, khóa học là 

LĐ với đủ mọi lứa tuổi, tôn giáo, trình độ học vấn đến từ mọi vùng miền trong 

cả nước nên có sự khác biệt rất lớn về nhận thức, hiểu biết xã hội cũng như 

phong cách sinh hoạt, ứng xử trong cộng đồng. 

+ Sức khỏe: Đảm bảo sức khỏe theo qui định của Bộ y tế và yêu cầu riêng 

( nếu có) của NSDLĐ hoặc qui định của các nước tiếp nhận lao động.  

1.3.3.4. Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo  

*  Mục tiêu đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, tạo dựng uy tín của đội ngũ 

lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế  [07, tr. 241].  

Mục tiêu đào tạo từng môn, nghề phải rõ ràng , theo trình tự hợp lý đảm 

bảo năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế: 

+ Về đạo đức: Hình thành thái độ, trách nhiệm đối với công việc; trách 

nhiệm và ý thức đối với xã hội, các giá trị văn hóa, tác phong công nghiệp… 

+ Về kiến thức: Trang bị các kiến thức chung và riêng về văn hóa - xã hội, 

pháp luật,  xã hội của nước đến làm việc; kiến thức nghề, ngoại ngữ. 

+ Về năng lực: Hình thành khả năng thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lý 

thông tin, giải quyết vấn đề tự học, tự rèn, tự nâng cao năng lực làm việc. 

+ Về kỹ năng: Rèn luyện tay nghề, sử dụng ngoại ngữ, giao tiếp ứng xử. 

*  Nội dung đào tạo NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bao gồm : 

+ Giáo dục định hướng với các nội dung cụ thể như sau: 

- Bộ Luật lao động, Bộ Luật hình sự, Bộ Luật dân sự, Luật xuất – nhập 

cảnh và cư trú của Việt Nam và pháp luật của nước nhận lao động, nghĩa vụ tuân 

thủ và chấp hành pháp luật của công dân; các thông lệ quốc tế… 

- Phong tục, tập quán, điều kiện làm việc và sinh hoạt, quan hệ cư xử giữa 

chủ và thợ của nước nhận lao động, kinh nghiệm giao tiếp; Nội quy, quy chế của 

các công ty nước ngoài sử dụng lao động Việt Nam; 
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- Nội dung hợp đồng (doanh nghiệp - NLĐ và NSDLĐ nước ngoài – 

NLĐ), bao gồm quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên trong 

việc thực hiện các điều cam kết đã ký trong hợp đồng; trách nhiệm của các bên. 

- Kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp,những qui trình, quy phạm 

về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp trong nhà máy, xí nghiệp, công , nông 

trường , trên các phương tiện và công cụ sản xuất; 

- Kỹ năng sống và giao tiếp; chăm sóc sức khỏe và giáo dục phòng chống 

tệ nạn xã hội; các nội dung cơ bản về xã hội, văn hóa, luật pháp, tôn giáo và 

phong tục của nước nhận lao động; Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa 

trong thời gian sống và làm việc ở nước ngoài. 

Bộ trưởng Bộ LĐ – TB & XH quy định cụ thể chương trình, thời gian bồi 

dưỡng kiến thức cần thiết. [07, tr.46]. Trên cơ sở quy định này, giám đốc CSĐT 

của các doanh nghiệp tổ chức xây dựng chương trình học cho cả khóa, kết hợp 

với đào tạo ngoại ngữ và nghề. 

+ Đào tạo nghề: ILO định nghĩa “ Đào tạo nghề là nhằm cung cấp cho 

người học những kỹ năng cần thiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan 

tới công việc và nhiệm vụ được giao”. Tuy nhiên, theo tác giả, đào tạo nghề là 

quá trình giáo dục, phát triển một cách có hệ thống các kiến thức, kỹ năng, thái 

độ làm việc tạo ra được năng lực cho NLĐ có khả năng tìm được việc làm và tự 

tạo ra được công ăn việc làm cho mình. 

Với chức năng và nhiệm vụ đặc thù của các doanh nghiệp XKLĐ là: “ 

Dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề theo hợp đồng cung ứng lao 

động đối với từng nước.” Các nhóm nghề đào tạo cho NLĐ đi làm việc trong các 

nhà máy và công trường ở nước ngoài chủ yếu như sau: 

-  Công trường xây dựng: Sử dụng công nhân xây dựng – đây là loại hình lao 

động nặng nhọc, phần lớn thời gian làm việc diễn ra ở ngoài trời. Các nước có 

lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực này đều áp dụng công nghệ xây 

dựng mới, sử dụng nhiều thiết bị máy móc hỗ trợ, tổ chức thi công khoa học, 

chặt chẽ, kỷ luật và mức độ chuyên môn hóa cao cho từng công đoạn. 
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Nội dung đào tạo: Khái niệm cơ bản về kỹ thuật trong xây dựng, cách vẽ 

và đọc bản vẽ xây dựng (bản vẽ chi tiết), kỹ thuật thi công cơ bản hoặc nâng 

cao, các nội qui về an toàn lao động. 

 - Các nhà máy: Sử dụng công nhân nhà máy (may mặc, lắp ráp cơ khí, điện 

tử…) lao động trong lĩnh vực này đòi hỏi có sức chịu đựng bền bỉ và tác phong 

nhanh nhẹn để có khả năng làm việc trong môi trường có cường độ lao động cao 

của các dây chuyền sản xuất được tự động hóa và các khâu của quá trình sản 

xuất có tính chuyên môn hóa cao. 

Nội dung đào tạo: Khái niệm cơ bản về kỹ thuật trong cơ khí, may mặc, 

cách vẽ và đọc bản vẽ (bản vẽ chi tiết), hướng dẫn vận hành các thiết bị chuyên 

dụng, kỹ thuật thao tác cơ bản/ nâng cao, nội qui an toàn lao động. 

+ Đào tạo ngoại ngữ  

Đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động hoặc người sử dụng lao 

động (theo yêu cầu trong hợp đồng). Nội dung chương trình được thiết kế theo 

các chủ đề, chủ điểm liên quan đến môi trường giao tiếp xã hội và công việc, 

lồng ghép các vấn đề cơ bản và đơn giản về ngữ pháp, ngôn ngữ được dạy và 

học tùy theo từng thị trường tiếp nhận lao động.  

Người lao động là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình 

thực hiện chương trình quốc gia về XKLĐ. Bởi vì nếu không có con người thì 

thuật ngữ “ người lao động” cũng không có. Vì vậy, chuẩn bị cho công tác 

XKLĐ trước hết là phải chuẩn bị “ người lao động” một cách toàn diện cả về 

nhân cách và năng lực chuyên môn, nghề nghiệp. Do vậy, các học viên sau khi 

hoàn thành khóa học phải đáp ứng các tiêu chí và tiêu chuẩn nhất định theo 

khung năng lực dưới đây: 

Bảng 1.1. Khung năng lực chuẩn đầu ra của học viên 

STT Nội dung chuẩn đầu ra 

I Về kiến thức 

1 Kiến thức về Bộ luật lao động của Việt Nam; các thông lệ quốc tế; 
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những quyền lợi từ các điều khoản của hợp đồng dịch vụ ( hợp đồng ký 

giữa NLĐ với các doanh nghiệp XKLĐ) được pháp luật bảo vệ; trách 

nhiệm đóng góp nghĩa vụ về tài chính cho nhà nước và đơn vị quản lý họ 

trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. 

2           Kiến thức về các quyền và nghĩa vụ của người lao động: hiểu biết 

về những quyền và quyền lợi nhất định cần được tôn trọng và bảo vệ khi 

làm việc ở nước ngoài như điều kiện làm việc và sinh hoạt, chế độ thưởng 

phạt, lương, quyền được hưởng trợ cấp, phúc lợi theo điều kiện nào…và 

các nghĩa vụ phải đảm bảo như phải hoàn thành công việc như thế nào, 

làm gì, trong bao lâu, các nghĩa vụ thuế theo qui định của nước sở tại, 

hiểu biết và chấp hành các nội qui, qui định  về kỷ luật, giờ giấc và an 

toàn lao động tại nơi làm việc…Người lao động phải được khẳng định 

các quyền và nghĩa vụ của mình để đủ tự tin và can đảm bảo vệ quyền và 

lợi ích của mình khi bị xâm hại. 

3 Kiến thức về các vấn đề liên quan đến công việc, ngôn ngữ, giao 

tiếp và lý thuyết nghề  (bản vẽ, vật liệu, qui trình công nghệ…). 

Kiến thức cơ bản về nền văn hóa, xã hội, luật pháp và phong tục 

tập quán, tôn giáo… của nước nhận lao động. Những vấn đề này thường 

khác biệt với Việt Nam.  

Kiến thức về chăm sóc sức khỏe và giáo dục phòng chống các căn 

bệnh thế kỷ như HIV, AIDS… và có đầy đủ các kiến thức cơ bản về 

chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cho những bạn bè, đồng nghiệp khi 

cùng cảnh ngộ. 

II Về kỹ năng 

1 Hiểu rõ được nhiệm vụ sẽ phải đảm trách; thuần thục những kỹ 

thuật cơ bản của nghề/ công việc; có khả năng giải quyết các tình huống 

phát sinh trong quá trình làm việc. 
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2 Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp với chủ sử dụng lao 

động, công nhân bản địa, người địa phương nhằm tạo cơ hội gần gũi, hiểu 

biết lẫn nhau, tranh thủ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh,… 

Nắm được ý nghĩa và cách dùng của những thuật ngữ kỹ thuật hoặc 

những khẩu lệnh có liên quan đến công việc. 

3 Kỹ năng sống để có thể thích nghi nhanh chóng và hòa nhập tốt với 

môi trường sống và làm việc mới (vì có thể có những sự khác biệt lớn về 

luật lệ, tôn giáo, qui định xã hội… ) như: 

- Kỹ năng hiểu và chấp nhận bản thân, người khác; 

- Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề một cách hợp lý; 

- Kỹ năng biểu hiện và làm chủ biểu hiện tình cảm; 

- Kỹ năng đối phó với tâm trạng căng thẳng; 

- Kỹ năng cơ bản về quản lý tiền như kế toán đơn giản, cân đối thu 

chi, thủ tục ngân hàng…làm thế nào để quản lý và sử dụng đồng tiền hợp 

lý và an toàn. 

III Về thái độ 

1 Để có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, người lao 

động phải có thái độ cầu thị, khiêm tốn, ham học hỏi. Đối với người quản 

lý, điều hành phải biết kính trọng, lễ độ, trung thực; Đối với đồng nghiệp 

và người địa phương phải biết hòa nhã, thân thiện, đoàn kết;  

2 Hiểu biết và phân biệt được sự cần thiết của việc được tôn trọng và 

được thừa nhận giá trị của bản thân mình trong cộng đồng, tự tin và tự 

trọng để làm chủ được hoàn cảnh, sẵn sàng và chủ động tự bảo vệ mình 

cũng như các quyền và lợi ích của mình khỏi bị xâm phạm. 

3           Rèn luyện tác phong công nghiệp: đúng giờ, sạch sẽ, ngăn nắp, làm 

việc chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ.  

          Đối với cá nhân phải nâng cao tinh thần tự giác, tự tin, tự học, tự 

rèn và tự hoàn thiện mình. 
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1.3.3.5. Hình thức và phương pháp đào tạo 

Theo quy định của Bộ LĐ – TB & XH: “ Doanh nghiệp, tổ chức sự 

nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa NLĐ đi làm việc ở nước 

ngoài có trách nhiệm tổ chức hoặc liên kết với các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào 

tạo…để đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho NLĐ”. [07, tr.45] 

Trong công tác đào tạo XKLĐ, các hình thức và phương pháp đào tạo cần 

phải vô cùng đa dạng và linh hoạt để đáp ứng được yêu cầu về thời gian của bên 

tiếp nhận lao động, phù hợp với thực trạng đầu vào và đảm bảo được năng lực 

làm việc của NLĐ sau khi đào tạo. 

Có rất nhiều hình thức đào tạo NLĐ như: Đào tạo nghề nghiệp, đào tạo cơ 

bản, đào tạo bên trong và bên ngoài doanh nghiệp theo hình thức dài hạn hoặc 

ngắn hạn…Hình thức và phương pháp đào tạo là sự kết hợp các hoạt động của 

CSĐT của doanh nghiệp và học viên nhằm thực hiện các nội dung đào tạo. 

Ngoài ra, hiện nay trên thế giới đang thực hiện và hoàn thiện hình thức đào tạo 

theo module nhằm đào tạo lao động bán lành nghề (semi – skilled worker), giải 

quyết nhu cầu có công ăn việc làm ngay cho NLĐ, đồng thời hình thức này cũng 

phù hợp với nhu cầu của NSDLĐ tổ chức sản xuất theo dây chuyền ( trong một 

thời gian rất ngắn, NLĐ có thể đảm đương được một công việc nhất định trên 

một dây chuyền sản xuất).  

Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO) thì khái niệm module kỹ năng hành 

nghề được chính thức hóa với ý nghĩa là tập hợp một số lượng nhất định các 

module nhằm giúp cho người học có được số lượng các kỹ năng cần thiết cho 

việc hành nghề, mỗi nội dung cơ bản được thể hiện qua một module đào tạo, 

trong đó có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành nhằm đảm bảo cho 

NLĐ được huấn luyện không thừa, không thiếu, tương ứng với phần việc cụ thể 

mà họ phải đảm nhận được trong quá trình sản xuất. Theo hình thức này, các cơ 

sở đào tạo cho XKLĐ vẫn có thể kết hợp hài hòa giữa phương pháp đào tạo 

truyền thống và hiện đại. 
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1.4. Quản lý đào tạo lao động xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

1.4.1. Một số khái niệm liên quan 

1.4.1.1. Quản lý 

Ngày nay thuật ngữ quản lý đã trở nên phổ biến, nhưng chưa có một định 

nghĩa thống nhất. Hiểu một cách đơn giản thì “ Quản lý là tổ chức, điều khiển 

hoạt động của một đơn vị, cơ quan”. C. Mác đã viết: “ Tất cả mọi lao động xã 

hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn, thì ít 

nhiều cũng cần đến một sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân và 

thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vân động của toàn bộ cơ thể 

sản xuất khác với sự vận động của những hkis quan độc lập của nó. Một người 

độc tấu vĩ cầm tự mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì phải cần có 

nhạc trưởng”. Từ những ý chung của các định nghĩa và xét quản lý với tư cách 

là một hành động, có thể định nghĩa: “Quản lý là sự tác động có tổ chức, có 

hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề 

ra”[20, tr. 12].  

+ Các chức năng quản lý bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và 

kiểm tra công việc của các thành viên thuộc hệ thống đơn vị và việc sử dụng các 

nguồn lực phù hợp để đạt được mục đích đề ra. 

+ Một số quan điểm trong quản lý 

Trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, người quản lý thường theo quan 

điểm hiệu quả. Nghĩa là họ phải cân nhắc, tính toán sao cho chi phí thấp nhất để 

đạt được số lượng, chất lượng sản phẩm cao nhất. 

Theo quan điểm kết quả, người quản lý có thể đầu tư tối đa các nguồn lực 

khi cần thiết, miễn sao đạt được kết quả mong muốn. 

Theo quan điểm đáp ứng, người quản lý phán đoán, phản ứng linh hoạt 

giải quyết các vấn đề đột xuất, bất thường để thích ứng nhanh với các hoàn 

cảnh, điều kiện mới. 

Theo quan điểm phù hợp, người quản lý điều hành hệ thống phù hợp với 

các quy luật cung - cầu, giá trị cạnh tranh, phù hợp với pháp luật. 
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Theo quan điểm linh hoạt, người quản lý phải vận dụng cơ sở lý luận và 

thực tiễn để dự báo trước những biến động về KT - XH, về khoa học và công 

nghệ để đặt ra các chiến lược dài hạn, ngắn hạn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 

của xã hội.  

1.4.1.2. Quản lý đào tạo 

Quá trình là một dãy các sự kiện nhờ đó biến đổi đầu vào thành đầu ra. Lẽ 

dĩ nhiên quá trình có ý nghĩa khi giá trị đầu ra phải lớn hơn đầu vào tức là quá 

trình làm tăng thêm giá trị. Trong một cơ sở sản xuất hay một cơ sở đào tạo, đầu 

vào của quá trình này là đầu ra của quá trình trước đó. Toàn bộ các quá trình 

trong một cơ sở hình thành một chuỗi liên tiếp các quá trình.  

Quản lý các hoạt động của một nhà trường hay một cơ sở đào tạo thực 

chất là quản lý các quá trình và các mối quan hệ giữa chúng. Như vậy, “Quản lý 

đào tạo là sự tác động của chủ thể quản lý đến khách thể bị quản lý trong quá 

trình đào tạo thông qua các chức năng của quản lý và bằng những công cụ , 

phương pháp quản lý phù hợp để đạt được mục tiêu chung của quá trình đào tạo 

để người học có được năng lực theo chuẩn xác định”. [19] 

1.4.2. Một số tiếp cận quản lý đào tạo 

Đối với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, XKLĐ đóng một 

vai trò quan trọng tạo ra công ăn việc làm cho NLĐ đồng thời cũng là một lĩnh 

vực giúp mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước. Để thực hiện được điều 

đó, nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo nói chung, các cơ sở đào tạo của 

doanh nghiệp XKLĐ nói riêng cần phải tạo ra được đội ngũ người lao động đáp 

ứng được những tiêu chuẩn quốc tế, đủ sức cạnh tranh tại các thị trường tiếp 

nhận lao động Việt Nam. Để có được những “ sản phẩm” đầu ra đạt chuẩn thì “ 

quá trình sản xuất” cũng phải theo một quy trình chuẩn.  

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều mô hình quản lý rất thành công, được 

áp dụng rộng rãi trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo như: Quản lý theo 

mục tiêu; Quản lý theo quá trình; Quản lý theo chức năng hay Quản lý theo 
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CIPO...Về lý thuyết mà nói, mô hình nào cũng có thể áp dụng vào QLĐT nhưng 

hiệu quả và mức độ phù hợp lại khác nhau với các đối tượng khác nhau. 

1.4.2.1. Tiếp cận quản lý đào tạo theo mục tiêu 

Quản lý dựa vào mục tiêu – Management by Objective (MBO), được 

Peter Drucker giới thiệu lần đầu tiên năm 1954 trong cuốn “ Quản trị thực 

hành”, là quản lý thông qua việc xác định các mục tiêu chung và riêng cho từng 

thành viên của tổ chức, sau đó so sánh và hướng hoạt động của họ vào việc thực 

hiện để đạt được các mục tiêu đã được thiết lập, hướng đến mục tiêu chung. 

Mục đích của MBO là gia tăng kết quả hoạt động của tổ chức bằng việc đạt 

được các mục tiêu của tổ chức thông qua các mục tiêu của từng thành viên, dựa 

trên nguồn tài nguyên sẵn có và đánh giá hiệu quả [51]. 

Có thể khái quát QLĐT theo MBO theo mô hình sau: 

 

 

Sơ đồ 1.1: Mô hình QLĐT theo mục tiêu [51] 

 

+ Ưu điểm: Phương pháp MBO liên tục nhấn mạnh việc phải làm để đạt 

được mục tiêu chung của tổ chức. Tiến trình MBO giúp đảm bảo sự tập trung 

của nhân viên vào việc thực hiện mục tiêu chung. 

 Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các thành viên trong việc thiết lập 

các mục tiêu, tạo sự minh bạch, đồng tâm. 
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+ Hạn chế: Việc triển khai các mục tiêu có thể gây lãng phí thời gian, chỉ 

còn lại rất ít thời gian cho quản lý và nhân viên thực hiện công việc thực tiễn, 

công việc với giấy tờ quá nhiều. 

Khó kiểm soát sự thay đổi của môi trường, nếu kiểm soát quá trình không 

chặt chẽ, dễ nảy sinh nhiều sai lệch. Đây là yếu tố cần cân nhắc khi muốn áp 

dụng MBO trong QLĐT có những ảnh hưởng lớn từ môi trường. 

1.4.2.2. Tiếp cận quản lý đào tạo theo quá trình 

Trong Giáo trình quản lý nhà nước về giáo dục, tác giả Phan Văn Kha 

[28] chỉ rõ QLĐT là quản lý các thành tố cơ bản theo các giai đoạn: đầu vào – 

quá trình dạy học – đầu ra.  

 

 

Sơ đồ1.2: Mô hình QLĐT theo quá trình [13, Tr.448] 

Trong đó: 

Quản lý đầu vào gồm có quản lý đội ngũ, tuyển sinh, CSVC…;  

Quản lý quá trình dạy học là hoạt động cơ bản trong công tác quản lý của 

nhà trường; góp phần quyết định đối với chất lượng đào tạo của CSĐT, gồm: 

quản lý các hoạt động dạy học của GV, học của HV, kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của HV sau quá trình. 

Quản lý đầu ra có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác đào tạo 

nguồn nhân lực vì nó không chỉ đánh giá thuần túy kết quả học tập của HV, mà 

còn tiếp tục theo dõi quá trình làm việc của NLĐ, sự thăng tiến của học viên đã 
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tốt nghiệp, qua đó đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo, tiếp tục điều chỉnh 

quá trình đào tạo trong nhà trường cho phù hợp với nhu cầu thị trường. 

+ Ưu điểm: Quản lý trên quy trình đã được phân tích và quy định mạch 

lạc, kiểm soát hoàn toàn được cả quá trình từ đầu vào đến đầu ra. 

+ Hạn chế: Hạn chế sự phát huy tính chủ động và sáng tạo của các thành 

viên, chưa chú ý tới các tác động của yếu tố bối cảnh cho nên khó thích ứng 

nhanh với sự thay đổi và biến động của kinh tế - xã hội. 

1.4.2.3. Tiếp cận quản lý đào tạo theo chức năng 

Nhà trường hoặc CSĐT thực hiện quản lý thông qua chu trình quản lý từ 

khâu lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện đến kiểm tra; đánh giá…theo đúng 

các chức năng cơ bản của quản lý: 

 

Sơ đồ 1.3. Mô hình quản lý đào tạo theo chức năng 

Xây dựng kế hoạch: quyết định những công việc cần làm trong tương lai 

và lên các kế hoạch hành động.  

Tổ chức, điều hành: sử dụng một cách tối ưu các tài nguyên được yêu cầu 

để thực hiện kế hoạch.  

Bố trí nhân lực: phân tích công việc, tuyển dụng và phân công từng cá 

nhân cho từng công việc thích hợp.  

QUẢN LÝ 

ĐÀO TẠO 



  39 

Lãnh đạo/Thúc đẩy: Giúp các nhân viên khác làm việc hiệu quả hơn để 

đạt được các kế hoạch (khiến các cá nhân sẵn lòng làm việc cho tổ chức).  

Kiểm soát: Giám sát, kiểm tra quá trình hoạt động theo kế hoạch (kế 

hoạch có thể sẽ được thay đổi phụ thuộc vào phản hồi của quá trình kiểm tra). 

Tóm lại, hiệu quả của chu trình quản lý phụ thuộc phần lớn vào thông tin 

phản hồi. Các quyết định đúng hay sai, có kịp thời và phù hợp với thực tiễn hay 

không đều phụ thuộc vào thông tin kết nối thành một thể thống nhất. Thông tin 

chính là mạch máu của quản lý. 

+ Ưu điểm: Quản lý toàn diện, có tính tập trung cao, đảm bảo chuẩn mục 

tiêu và phát hiện các sai sót kịp thời. 

 + Hạn chế: Đây là một mô hình “cứng”, thuần “ chức năng”, khó phát huy 

tính linh hoạt, sáng tạo của các thành viên, đặc biệt là không quan tâm đến môi 

trường và các tác động của ngoại cảnh 

1.4.2.4. Tiếp cận quản lý đào tạo theo CIPO 

Mô hình CIPO do UNESCO đưa ra năm 2000 (viết tắt của các từ tiếng 

Anh: C – Context, I – Input, P – Process, O – Output/ Outcome) được hình 

thành từ tư duy “ Chất lượng của CSĐT là chất lượng của các yếu tố cấu thành 

nên cơ sở đó. Muốn đánh giá chất lượng giáo dục của một cơ sở giáo dục, cần 

đánh giá chất lượng của ba thành tố cơ bản ( đầu vào – input, quá trình – process 

và đầu ra – output/ outcome) trong mối tương quan với bối cảnh ( context) thực 

tế mà ba thành tố đó hoạt động”. 

 

Sơ đồ 1.4: Mô hình quản lý đào tạo theo CIPO [20, 234] 

BỐI CẢNH (THE CONTEXT)

Nơi diễn ra các hoạt động giáo dục và tiếp nhận sản phẩm của giáo dục 
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Nội dung cơ bản của mỗi thành tố là: 

+ Đầu vào (I - Input) 

Là điểm khởi đầu của cả quá trình, bao gồm các nguồn lực như nhân lực, 

vật lực, tài lực, tin lực; công tác tuyển sinh, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội 

dung chương trình đào tạo;…đây là những nhân tố đảm bảo cho quá trình đào 

tạo được vận hành hoàn hảo. 

+ Quá trình (P – Process) 

Bao gồm các hoạt động dạy, học, giáo dục diễn ra trong nhà trường bao 

gồm cả hoạt động quản lý trong nhà trường. Về bản chất, đây là giai đoạn hiện 

thực hóa mục tiêu, kế hoạch đào tạo, cải biến, chuyển hóa các thành tố “đầu 

vào” thành sản phẩm hoàn chỉnh theo yêu cầu của “đầu ra”. 

+ Đầu ra (O – Output/ Outcome) 

Là giai đoạn cuối cùng của đào tạo, kết quả đầu ra được đánh giá để đảm 

bảo cho con người được giáo dục trong một thời gian xác định có những phẩm 

chất và năng lực đáp ứng được nhu cầu của chính bản thân người học và yêu cầu 

ở một mức độ nhất định của thị trường lao động.  

Bên cạnh đó, kết quả đầu ra không chỉ đánh giá thuần túy kết quả học tập 

trong CSĐT của HV, mà còn tiếp tục theo dõi cả quá trình làm việc và sự thăng 

tiến của học viên đã tốt nghiệp, qua đó đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo, 

tiếp tục điều chỉnh quá trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thị trường. 

+ Bối cảnh (C – Context) 

Là nơi diễn ra các hoạt động giáo dục và tiếp nhận sản phẩm của giáo dục, 

bao gồm: các điều kiện kinh tế - xã hội, sự quản lý của nhà nước ( bao gồm cả 

các cơ chế, chính sách…); nhu cầu của thị trường lao động; xu thế toàn cầu hóa 

của các nền kinh tế trên thế giới…bối cảnh có thể tác động trực tiếp hoặc gián 

tiếp đến hoạt động đào tạo như: các biến động về kinh tế, thị trường giáo dục, sự 

thay đổi về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; trình độ, nhận thức 

của NLĐ trong xã hội…Tuy nhiên, cần xác định đúng những yếu tố bối cảnh có 

tác động tới hoạt động đào tạo của từng CSĐT, trên cơ sở đó, lựa chọn phương 

pháp điều tiết phù hợp nhất. 
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 Ưu điểm và hạn chế của mô hình CIPO: 

 + Ưu điểm: Đảm bảo được các yêu cầu, chuẩn mực đề ra trong quản lý; 

đảm bảo tính tập trung; phù hợp với nhiều đối tượng quản lý khác nhau, kiểm 

soát được quá trình từ đầu vào đến đầu ra dưới tác động của bối cảnh. 

+ Hạn chế: Chưa phát huy được tối đa tính linh hoạt, chủ động của các 

thành viên trong tổ chức. 

Sau khi so sánh những ưu điểm và hạn chế của các mô hình quản lý đào 

tạo trên, tác giả nhận thấy: Các nội dung quản lý theo CIPO rất phù hợp cho 

công tác quản lý đào tạo lao động xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế bởi 

lẽ  “Khi xem xét chất lượng của cả hệ thống giáo dục, thì trước hết phải xác 

định được cấu trúc của toàn hệ thống đó. Các nhà khoa học đã xác định hệ 

thống giáo dục bao gồm các yếu tố sau: Đầu vào(Input), Quá trình (Process), 

Đầu ra (Output/ Outcome) và Bối cảnh ( Context)” [23,tr.233]. 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5: Các nội dung quản lý đào tạo theo CIPO [24, tr.234] 

ĐIỀU TIẾT TÁC ĐỘNG 

CỦA BỐI CẢNH 

‐ Môi trường KT‐XH‐VH/ Cơ chế, chính sách/ nhu cầu của thị trường lao 
động  quốc tế/ xu thế toàn cầu hóa 
‐ Các cơ hội/ thách thức từ các biến động của thị trường…
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Mô hình CIPO, với lợi thế định hướng đầu ra – các sản phẩm được đào 

tạo để đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động, NSDLĐ và đào tạo theo 

khả năng và năng lực của người học; đồng thời, với cách tiếp cận quản lý theo 

quá trình, mô hình này rất chú trọng đến các tác động của các yếu tố bối cảnh 

đến các thành tố khác trong hệ thống, tạo ra sự nhất quán trong các hoạt động 

quản lý.  

Chính vì các lợi thế trên, phù hợp với mục tiêu lớn nhất là nâng cao hiệu 

quả quản lý và chất lượng đào tạo mà chúng tôi đã vận dụng mô hình này trong 

quản lý đào tạo người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế tại các CSĐT của các doanh nghiệp có chức 

năng đào tạo và XKLĐ. 

Quản lý đào tạo theo hướng tiếp cận mô hình CIPO là phù hợp với các 

doanh nghiệp nhằm cung cấp lao động xuất khẩu cho các cơ sở sử dụng lao 

động ở ngoài nước. Đó là tiền đề để quản lý đào tạo trong các doanh nghiệp đáp 

ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

1.4.3. Nội dung quản lý đào tạo đào tạo lao động xuất khẩu tại các doanh 

nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo tiếp cận mô hình CIPO 

1.4.3.1. Quản lý sự tác động của các yếu tố bối cảnh (Context management) 

* Nhận biết  và nắm bắt các cơ hội 

+ Ở trong nước: Môi trường thể chế, chính sách có tầm quan trọng rất lớn 

đối với chất lượng nguồn nhân lực của mỗi quốc gia. Các chính sách của nhà 

nước tạo ra môi trường pháp lý tạo điều kiện cho sự phát triển của hệ thống giáo 

dục – đào tạo về cả chiều rộng và chiều sâu, đảm bảo đời sống cả về vật chất lẫn 

tinh thần cho NLĐ.  

Hiện nay, nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích 

NLĐ tham gia vào chương trình quốc gia về XKLĐ như chính sách về hỗ trợ tín 

dụng, xây dựng hệ thống dịch vụ giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao 

động…và đặc biệt là chính sách hỗ trợ đào tạo cho NLĐ trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài và chính sách hậu XKLĐ tạo điều kiện cho lao động sớm hòa nhập 

với cuộc sống và điều kiện làm việc ở ngoài nước cũng như yên tâm khi trở về 
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quê hương ( được hỗ trợ hoàn thành các thủ tục hành chính, hỗ trợ học nghề, tìm 

công ăn việc làm mới, đầu tư sản xuất…). Các chính sách được đưa ra rất phù 

hợp với mong muốn của NLĐ và góp phần thúc đẩy hoạt động XKLĐ đồng thời 

nâng cao năng lực, ý thức của NLĐ.  

+ Trên thế giới: Quá trình toàn cầu hóa kinh tế hiện đại đang làm gia tăng 

tính thẩm thấu của các nền kinh tế, chúng gắn bó với nhau và phụ thuộc vào 

nhau nhiều hơn, giảm dần đi những rào cản và khoảng cách về nhiều yếu tố. Sự 

phân công lao động quốc tế đã đạt tới mức độ rất chuyên nghiệp, không chỉ giới 

hạn ở hình thức chuyên môn hóa về sản phẩm mà còn chuyên môn hóa đến từng 

chi tiết của sản phẩm cho mỗi quốc gia.   

Cuộc cách mạng công nghệ trong đó công nghệ thông tin đóng vai trò chủ 

chốt đang làm phẳng và thu hẹp cả thế giới, thị trường lao động việc làm đang 

rộng mở hơn lúc nào hết. Sự vận động toàn cầu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 

những nỗ lực nhằm tăng trưởng kinh tế đã tác động rất mạnh mẽ vào thị trường 

lao động quốc tế và dịch vụ cung cấp lao động trên toàn thế giới. Các quốc gia 

có nhu cầu lao động kỹ thuật cũng có thể là những nước đang cung ứng lao động 

phổ thông cho các nước khác, những nước trước đây từng XKLĐ thì nay lại trở 

thành nước nhập khẩu lao động. Cơ hội thành công được chia đều cho những ai 

biết nắm bắt và tận dụng được thời cơ. 

* Nhận diện các thách thức để chuẩn bị các biện pháp đối phó 

Hội nhập kinh tế quốc tế về cơ bản đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và 

tạo môi trường thu hút đầu tư nước ngoài, tham gia vào quá trình phân công lao 

động quốc tế. Trong quá trình này, sự cạnh tranh để được quyền tiếp nhận hay 

cung ứng đều diễn ra rất gay gắt, nước nào có nguồn nhân lực chất lượng thấp sẽ 

gặp nhiều bất lợi. 

Năng suất lao động và chất lượng sản phẩm cao hơn, hiện đại hơn có 

nghĩa là nhu cầu về nguồn lao động có kỹ năng kỹ xảo cũng tăng lên. Càng ngày 

càng có nhiều các công việc mới xuất hiện yêu cầu NLĐ cần phải được đào tạo 

và tự đào tạo suốt đời để không bị tụt hậu, để có thể tìm kiếm được việc làm tốt 

hơn. Cũng vì vậy các tổ chức cung ứng nhân lực cũng đứng trước thách thức 
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cạnh tranh ngày một gia tăng về chất lượng đào tạo nếu không muốn bị đứng 

ngoài cuộc chơi. Nguồn lao động cung ứng có chất lượng hơn, cạnh tranh hơn 

không chỉ vì trình độ kỹ thuật tốt của NLĐ mà còn gồm cả yếu tố sử dụng thành 

thục ngôn ngữ và khả năng ứng xử, tiếp cận công nghệ thông tin. 

Bên cạnh đó, các yếu tố khác có ảnh hưởng đến công tác đào tạo như sự 

khác biệt và chênh lệch về vị trí địa lý, sự phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa  

của các địa phương, vùng miền là địa bàn tuyển sinh đầu vào cho các  CSĐT của 

các doanh nghiệp. Chính những điều này cũng tạo ra sự khác biệt về trình độ, 

năng lực và nhận thức của học viên. Nhà quản lý cần phải có những phương 

pháp quản lý đào tạo phù hợp để có được chất lượng đồng đều cho đầu ra. 

*  Điều tiết các tác động của bối cảnh đến QLĐT 

Chủ thể quản lý cần phải có những khả năng cơ bản như biết phát huy vai 

trò tích cực của các yếu tố pháp luật, chính sách, đồng thời biết làm hạn chế 

được mọi sự vận dụng sai lệch luật pháp, chính sách vào hoạt động quản lý 

trong thực tiễn, biết tạo ra đầy đủ những cơ sở pháp lý cho việc thực hiện đúng 

tính chất và nguyên lý giáo dục, biết tìm ra cơ sở định hướng đúng đắn cho việc 

đổi mới mục tiêu, chuẩn hóa nội dung, chương trình, xây dựng môi trường giáo 

dục thuận lợi và đánh giá kết quả đào tạo một cách chính xác [19].  

1.4.3.2. Quản lý các yếu tố đầu vào (Input management) 

* Khảo sát và đánh giá nhu cầu của học viên và yêu cầu của NSDLĐ 

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh, lập kế hoạch tổng thể thì công tác 

khảo sát và đánh giá các nhu cầu của HV là rất cần thiết. Dựa vào các kết quả 

thu được sau khi khảo sát bằng phỏng vấn hoặc bằng phiếu hỏi, CSĐT có được 

những thông tin cụ thể từ nhu cầu và nguyện vọng của HV, làm căn cứ để phân 

lớp, tổ chức đào tạo theo đúng thị trường mà HV đã đăng ký. Việc lấy ý kiến 

của HV sau khi hoàn thành khóa học cũng giúp cho CSĐT có thêm thông tin để 

điều chỉnh các hoạt động đào tạo cho phù hợp. 

Bên cạnh đó, các yêu cầu của NSDLĐ là các tiêu chí để nhà quản lý lấy 

căn cứ xây dựng tiêu chuẩn, kể hoạch tuyển sinh, xác định mục tiêu đào tạo cụ 

thể để định hướng cho việc xây dựng chương trình và phương pháp đào tạo hợp 
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lý. Đồng thời, căn cứ vào các ý kiến nhận xét về tình trạng thực tế của NLĐ 

đang làm việc ở nước ngoài cũng giúp cho CSĐT có thể rút ra được những kinh 

nghiệm, tổ chức đào tạo sát thực hơn với yêu cầu của từng thị trường. 

* Quản lý xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình, các hình thức và phương 

pháp đào tạo 

+ Mục tiêu đào tạo là kết quả mong muốn đạt được sau khi kết thúc quá 

trình đào tạo, thể hiện ở những yêu cầu về cải biến năng lực và nhân cách của 

người học mà quá trình đào tạo phải đạt được. Mục tiêu đào tạo quy định nội 

dung và phương pháp đào tạo, đồng thời là căn cứ để kiểm tra, đánh giá kết quả 

và chất lượng của quá trình đào tạo. Nếu mục tiêu đào tạo phản ánh sát thực tế 

các yêu cầu của xã hội thì người học được đào tạo có chất lượng, sau khi ra 

trường sẽ có khả năng phục vụ với hiệu suất và chất lượng cao, tức hiệu quả đào 

tạo sẽ cao. 

Chỉ đạo xây dựng mục tiêu đào tạo phải tuân thủ nguyên tắc: 

Theo đúng các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển 

chương trình XKLĐ, đảm bảo mục tiêu chiến lược quốc gia trong việc nâng cao 

uy tín và vị thế của NLĐ Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế bằng nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực cho XKLĐ.  

Tuân thủ đúng mục tiêu định hướng của các tổ chức chính phủ, các Bộ 

chủ quản và các địa phương về giải quyết nguồn nhân lực dư thừa từ các đơn vị 

thành viên, các địa phương trong cả nước nhằm tạo thêm công ăn việc làm và 

nâng cao thu nhập cho NLĐ đồng thời tăng năng lực hội nhập và cạnh tranh của 

chính bản thân các doanh nghiệp. 

Bên cạnh việc quản lý mục tiêu đào tạo chung, CSĐT của doanh nghiệp 

phải xác định được chính xác mục tiêu cụ thể cho từng môn học, từng nghề ĐT 

căn cứ vào tiêu chuẩn tương ứng với trình độ đào tạo, căn cứ vào yêu cầu đáp 

ứng của thị trường lao động quốc tế, mức độ phù hợp và thích ứng của HV…  

+ Quản lý xây dựng nội dung, chương trình đào tạo 

Nội dung và chương trình đào tạo là một tổng thể thống nhất các kiến 

thức, kỹ năng của từng môn học liên kết với nhau theo logic khoa học và logic 
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nhận thức. Vì vậy, chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình và phương pháp đào 

tạo phải thỏa mãn các nguyên tắc sư phạm của quá trình giảng dạy, đạt mục tiêu 

đào tạo, có tính hiệu quả, và có tính mềm dẻo, linh hoạt, tạo được khả năng thích 

ứng với sự thay đổi của khoa học công nghệ và thị trường sức lao động. 

 Nội dung, chương trình đào tạo trong các CSĐT phải vừa mang tính chất 

hiện đại, cập nhật theo xu thế của thời đại, lại vừa phải mang tính kế thừa. Để 

phù hợp với nhu cầu của xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, cũng như nhu 

cầu của bản thân NLĐ, các cơ sở  đào tạo cần phải giải quyết được mâu thuẫn 

giữa khối lượng kiến thức cần trang bị cho người học ngày càng nhiều và thời 

gian đào tạo có giới hạn, tập trung dạy những kiến thức cốt lõi để người học có 

cở sở tự học thêm, tự nâng cao năng lực bản thân. 

Trên nguyên tắc đảm bảo các nội dung đào tạo chung cho tất cả các thị 

trường theo qui định chương trình khung của Bộ LĐ-TB&XH, chương trình đào 

tạo của từng CSĐT phải có những nội dung đào tạo riêng cho từng nhóm lao 

động tùy theo yêu cầu cụ thể của từng nhà tuyển dụng/ NSDLĐ khác nhau hoặc 

từng quốc gia khác nhau.  

+ Quản lý xây dựng hình thức và phương pháp đào tạo 

Đặc trưng của các hình thức đào tạo NLĐ Việt Nam trước khi đi làm việc 

ở ngoài nước khá giống với các trường đào tạo nghề là có hai phần được phân 

bố chương trình và thời lượng riêng biệt đó là lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, 

điểm khác biệt ở đây là tính đa dạng và linh hoạt cao hơn do sức ép về thời gian 

phải hoàn thành nội dung đào tạo, yêu cầu về năng lực thực hiện cho cùng một 

công việc cũng khác nhau tùy theo yêu cầu ở mức độ cao, thấp hay vừa của 

NLĐ; và trình độ tay nghề của các đối tượng đào tạo cũng khác nhau, cho nên 

nhà quản lý cần phải chỉ đạo xây dựng những hình thức và phương pháp đào tạo 

phù hợp với đối tượng để áp dụng vào thực tế đào tạo. 

* Quản lý  tuyển sinh và lập kế hoạch đào tạo  

+ Quản lý hoạt động tuyển sinh 

Quản lý nghiên cứu – dự báo thị trường: Nhà quản lý phải chỉ đạo nghiên 

cứu các chủ trương chính sách về XKLĐ, thông tin thị trường lao động, dự báo 
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các biến động về nhu cầu của thị trường trong và  ngoài nước, các điều 

kiện…cung ứng lao động. 

Quản lý tư vấn tuyển sinh: Tổng hợp các thông tin cần thiết từ kết quả của 

các nghiên cứu và dự báo trên. 

Tổng hợp, xác định chính xác và cụ thể yêu cầu và điều kiện của các nhà 

tuyển dụng / người sử dụng lao động: Độ tuổi, giới tính, sức khỏe…; các điều 

kiện tuyển dụng: năng lực cá nhân, phẩm chất, trình độ chuyên môn, kiến thức, 

kỹ năng,  kỹ xảo… điều kiện sinh sống, làm việc, chế độ đãi ngộ…; các yêu cầu 

khác tùy theo quy định pháp luật của các nước nhận lao động. 

Tổng hợp và xác định rõ các đặc điểm cá nhân và nhu cầu của đối tượng 

đào tạo (học viên): Tuổi tác, giới tính, sức khỏe, gia cảnh, trình độ văn hóa, hiểu 

biết xã hội, vùng miền… nhu cầu học tập, năng lực học tập, năng lực tài chính, 

lý do ( động lực) tham gia chương trình đào tạo XKLĐ; các điều kiện của HV, 

chính sách và các nhu cầu làm hài lòng người học. 

Tư vấn cho NLĐ một cách cụ thể, chi tiết các yêu cầu và cách thức tuyển 

sinh phù hợp với mỗi đối tượng tham gia dự tuyển. 

Quản lý tuyển sinh: Bao gồm công tác tổ chức chuẩn bị tuyển sinh; 

Hướng dẫn thông báo tiêu chuẩn theo yêu cầu của nhà tuyển dụng, thông báo chỉ 

tiêu, quản lý hồ sơ tuyển sinh. Quản lý quá trình tuyển sinh bao gồm giám sát 

việc thực hiện đúng quy chế, qui định, tổ chức nghiêm túc theo đúng luật định. 

Quản lý việc công bố kết quả, thông báo trực tiếp cho NLĐ và công khai tại các 

địa điểm tổ chức tuyển sinh.  

+ Quản lý lập kế hoạch đào tạo 

“Lập kế hoạch là thiết kế các bước đi cho hoạt động tương lai để đạt được 

những mục tiêu đã xác định thông qua việc sử dụng tối ưu những nguồn lực ( 

nhân lực, vật lực, tài lực và nguồn lực thông tin) đã có và sẽ khai thác. Kế hoạch 

sẽ giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng thể, toàn diện, qua đó thấy được hoạt động 

tương tác giữa các bộ phận và cũng tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm tra, 

đánh giá thực hiện.” [31, tr.47] 
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Căn cứ vào công tác thu thập và phân tích thông tin, kết quả tuyển sinh, 

các yêu cầu tuyển dụng, tổ chức xây dựng kế hoạch theo quan điểm hệ thống, 

các bước có quan hệ mật thiết với nhau: chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất 

lượng, hình thức, nội dung, …kế hoạch kiểm tra, đánh giá…xác định thời lượng, 

bố trí giáo viên, phân lớp phù hợp với các đối tượng đào tạo cho các thị trường 

lao động khác nhau. 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, trong đó phải thể hiện đầy đủ thời 

gian phân bổ cho toàn khóa học, từng môn học; các môn học hoặc các modul 

đào tạo phải được bố trí theo trình tự hợp lý, khoa học. Hướng dẫn nghiên cứu 

chương trình của từng môn học, để triển khai cụ thể hóa nội dung, chương trình 

đảm bảo mục tiêu đề ra. Thời gian học tập phải được phân chia cụ thể, chặt chẽ 

theo thời lượng thiết kế phù hợp với nội dung chương trình: thời gian học lý 

thuyết, thực hành; thời gian cho các khối kiến thức, kỹ năng; thời gian cho các 

hoạt động chung…xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra đánh giá. 

* Quản lý tuyển chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên 

Quản lý tuyển chọn và sử dụng đội ngũ GV cần tuân thủ các chức năng 

QL và đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định. 

+ Khâu kế hoạch cần lưu ý: điều tra về nhu cầu lập kế hoạch bổ sung, 

điều chuyển giáo viên giữa các bộ phận, điều tra về trình độ để lập kế hoạch bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, chuẩn hóa đội ngũ, hoàn thiện cơ cấu 

tạo thuận lợi cho thực hiện các mục tiêu đào tạo. 

+ Khâu tổ chức – chỉ đạo cần lưu ý: Tuân thủ công thức 5S trong quản lý 

đội ngũ giáo viên: 

S1: Tuyển chọn sàng lọc ( Sorting out). 

S2: Sắp xếp phân công bố trí giáo viên đúng với năng lực, sở trường  

(Storage). 

S3: Làm sạch đội ngũ ( Shining the staff) – tạo ra một đội ngũ có phẩm 

chất, kỷ luật tốt, là tấm gương sáng cho người học noi theo. 

S4: Săn sóc đội ngũ qua bồi dưỡng chuyên môn, cải thiện điều kiện sống 

và làm việc cả về vật chất và tinh thần – tạo ra sự chuẩn hóa ( Setting standard). 
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S5: Giúp giáo viên luôn ở tư thế sẵn sàng làm hết sức mình theo các mục 

tiêu và sứ mệnh của tổ chức ( Stocking the rule). 

+ Khâu kiểm tra cần lưu ý: khảo sát đánh giá thực trạng năng lực của giáo 

viên hàng năm, tăng cường kiểm tra nội bộ ( dự giờ, thăm lớp) để tác động vào ý 

thức tự giác của giáo viên, giúp đỡ lẫn nhau, phát hiện và giải quyết kịp thời 

những ưu khuyết điểm của cán bộ, giáo viên.  

+ Phân công giảng dạy phù hợp với chuyên môn và năng lực của GV, tận 

dụng thế mạnh của từng cá nhân. 

+ Có quy chế bình bầu, khen thưởng và chế độ đãi ngộ với những người 

có thành tích tốt, có hình thức kỷ luật với những cá nhân sai phạm  [20]. 

* Quản lý đầu tư, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo 

 Có được cơ sở vật chất tốt là điều kiện thuận lợi để hoạt động quản lý đạt 

hiệu quả theo đúng mục tiêu đề ra chủ thể quản lý. Cơ sở vật chất – thiết bị giáo 

dục bao gồm trường sở, các thiết bị giáo dục ( trong đó có thiết bị dạy học), các 

phương tiện khác phục vụ cho giáo dục. Có thể nói phương tiện dạy học là công 

cụ lao động của giáo viên, công cụ nhận thức cho học viên và giúp cụ thể hóa 

nội dung dạy học. Đây là một trong những điều kiện thiết yếu để thực hiện quá 

trình giáo dục, dạy học trong nhà trường. Cơ sở vật chất – thiết bị giáo dục phải 

phù hợp với mục đích, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, và hình thức 

tổ chức giáo dục. Công tác quản lý đóng vai trò rất quan trọng trong việc đáp 

ứng các yêu cầu dạy học, để đạt mục tiêu trên, công tác quản lý cần: 

- Tổ chức xây dựng, tu bổ, sử dụng, bảo quản trường sở ( khu dành cho 

các hoạt động lên lớp, ngoài giờ lên lớp, văn phòng, ký túc xá…); 

- Phê duyệt các phương án đầu tư, nhận cung cấp, mua sắm, hướng dẫn và 

ra quy chế sử dụng, bảo quản thiết bị giáo dục;  

- Phát động phong trào tự thiết kế và chế tạo thiết bị, đồ dùng dạy học 

trong giáo viên và học viên, vì không  những nó mang lại các lợi ích về kinh tế 

cho nhà trường, mà còn có tác dụng rất lớn trong quá trình giáo dục của thầy và 

trò. [30, Tr.126] 

1.4.3.3.  Quản lý quá trình đào tạo (Process Management ) 



  50 

* Quản lý các hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp của học viên 

Trong các cơ sở đào tạo NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài, quản lý 

các hoạt động học tập và rèn luyện của học viên là quản lý việc thực hiện các 

nhiệm vụ học tập các môn chung và riêng cho từng thị trường, tự học, tự quản, 

tự rèn trong suốt quá trình đào tạo. Theo dõi, phát hiện những biểu hiện sai lệch 

về hành vi hoặc ý thức học tập, ý thức tổ chức kỷ luật để có biện pháp khắc phục 

phù hợp với tình hình, đảm bảo mục tiêu đào tạo.. Biểu dương kịp thời và 

khuyến khích học viên phát huy những yếu tố tích cực, phấn đấu rèn luyện để 

đạt kết quả tốt trong học tập, hoàn thành khóa học với kết quả cao. 

+ Quản lý các hoạt động trong giờ lên lớp của học viên  

Bao gồm quản lý việc hoàn thành nội dung chương trình học tập, ý thức 

tổ chức và tính chuyên cần của mỗi học viên trong thời gian lên lớp học giáo dục 

định hướng, ngoại ngữ, học lý thuyết chung;  quản lý sĩ số trên lớp, đảm bảo 

thời lượng cho từng môn học, thái độ học tập nghiêm túc. Quản lý hoạt động 

thực hành, thực tập sản xuất và chỉ đạo hướng dẫn, tạo điều kiện cho học viên 

vận dụng kiến thức, kỹ năng được học theo lý thuyết vào quá trình lao động thực 

tiễn, tạo ra sản phẩm thực sự.  

+ Quản lý các hoạt động ngoài giờ lên lớp của học viên  

Bao gồm quản lý các hoạt động tự học, rèn luyện thể lực cá nhân, thể dục 

thể thao, vui chơi giải trí tập thể trong khu vực ký túc xá. Hoạt động tự học chủ 

yếu mang tính cá nhân. Tuy nhiên, quản lý hoạt động tự học nhằm giúp cho học 

viên có thói quen tự học, tự rèn, hình thành kỹ năng tự học ở mọi nơi, mọi lúc 

tạo điều kiện dễ dàng thích ứng khi môi trường sống và công việc thay đổi.  

Mặt khác, quản lý việc tự học là cách xây dựng nề nếp góp phần nâng cao 

chất lượng dạy học. Quản lý hoạt động tự học bao gồm quản lý việc lập kế 

hoạch, tổ chức tự học cho từng nhóm hoặc cá nhân, quản lý nề nếp tự học, quản 

lý việc rút kinh nghiệm đặc biệt là phương pháp tự học. Tổ chức các hoạt động 

vui chơi giải trí tập thể để chuẩn bị sức khỏe và tâm lý tốt trước khi xuất cảnh , 

xây dựng môi trường văn minh, văn hóa tạo thuận lợi cho học viên  làm quen 

với môi trường tập thể, đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau hơn. 
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* Quản lý hoạt động dạy học của giáo viên 

Quản lý dạy học nghĩa là quản lý quá trình sư phạm; quản lý các hoạt 

động mang tính điều kiện và phương tiện cho hoạt động dạy học và các hoạt 

động giáo dục trong nhà trường [24, tr.168]. Quản lý hoạt động dạy học của cán 

bộ, giáo viên nghĩa là phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả 

giảng dạy, tự học tập và tham dự các khóa bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ cho họ;  biết được các ưu, nhược điểm, đánh giá đúng nhận 

thức của cán bộ, giáo viên về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức …tạo điều 

kiện tối đa để họ phát huy tiềm năng của mình trong giảng dạy và khắc phục kịp 

thời những thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

Việc quản lý các hoạt động của dạy của giáo viên bao gồm cả quản lý việc 

chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch, quản lý việc thực hiện kế hoạch 

giảng dạy, nội dung chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, tổng kết, báo 

cáo, rút kinh nghiệm. 

* Quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 

Bản chất của đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo là triển 

khai thực hiện những tác động làm thay đổi kinh nghiệm của mỗi người để họ 

nhanh chóng thích ứng, thường xuyên nâng cao mức độ đáp ứng của họ trong 

công việc được phân công, phù hợp với sự thay đổi của môi trường giáo dục.      

Với đặc thù đào tạo nguồn nhân lực cho XKLĐ là rất đa dạng và thường xuyên 

có sự điều chỉnh từ nội dung, hình thức đến phương pháp dạy học. Cho nên, việc 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ, hiểu biết và kỹ năng giảng dạy cho giáo viên mà 

đối tượng học viên  là người lao động đi làm việc ở nước ngoài là rất cần thiết 

và thường xuyên, đặc biệt là năng lực sư phạm, kỹ năng tổ chức dạy học và 

chuyên môn tay nghề (giáo viên dạy thực hành). Vì vậy, công tác quản lý bồi 

dưỡng đội ngũ giáo viên cần: 

+ Chỉ đạo xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo 

viên, yêu cầu giáo viên tham dự đầy đủ các lớp học bồi dưỡng chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm. 
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+ Tạo điều kiện và có chế độ khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ…để đạt trình độ cao hơn. 

+ Quản lý tốt việc tổ chức sinh hoạt giáo viên các bộ môn nhằm rút kinh 

nghiệm, trao đổi sáng kiến, cải tiến trong giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thực 

hành và ứng dụng các sáng kiến vào thực tiễn giảng dạy. 

* Quản lý đánh giá thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp 

đào tạo 

Công tác kiểm tra đánh giá có hiệu quả hay không phụ thuộc vào các tiêu 

chí đánh giá. Do đó, nhà quản lý phải xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá rõ 

rang, khoa học và minh bạch, tổ chức đánh giá thường xuyên theo tiến độ thực 

hiện mục tiêu của từng bộ phận. 

Quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình đào tạo phải được tiến 

hành trong suốt quá trình đào tạo thông qua quản lý hoạt động dạy, học sao cho 

kế hoạch đào tạo được thực hiện một cách đầy đủ, đúng tiến độ nhằm đạt được 

yêu cầu của mục tiêu đào tạo. Công cụ chủ yếu của công tác quản lý việc thực 

hiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo chính là các chương trình khung 

do Bộ LĐ – TB & XH qui định, kết hợp với chương trình chi tiết cho từng thị 

trường tiếp nhận, giáo trình đào tạo và hệ thống các văn bản pháp quy. 

Quản lý hình thức đào tạo: Công tác đào tạo sẽ đạt chất lượng cao hơn 

khi đơn vị thực hiện xác định được đối tượng và hình thức đào tạo thích hợp. 

Công tác quản lý đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải tìm hiểu và áp dụng 

những hình thức tổ chức đào tạo phù hợp với năng lực của doanh nghiệp, với 

điều kiện của địa phương cùng với nhu cầu của bản thân người học và yêu cầu 

của NSDLĐ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của qui trình đào tạo. 

Quản lý phương pháp đào tạo: xây dựng và tổ chức thực hiện các cách 

thức giảng dạy lý thuyết và thực hành, tích hợp hai trong một để giúp học viên 

nắm được các kiến thức cơ bản đồng thời có cơ hội thực hành và luyện tập các 

kỹ năng theo tình huống phù hợp với thực tiễn sản xuất và đời sống.  

* Quản lý đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo 



  53 

Việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu của 

NSDLĐ là rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo, Vì vậy, 

việc này phải được tiến hành đồng bộ với việc thường xuyên rà soát, xem xét lại 

các nội dung, chương trình giảng dạy để điều chỉnh cho phù hợp, cắt bỏ các nội 

dung cũ, lạc hậu đồng thời bổ sung những kiến thức, công nghệ mới, tiên tiến 

vào chương trình đào tạo. 

Đổi mới nội dung chương trình đào tạo không chỉ căn cứ vào phát triển kỹ 

năng, kiến thức cho người học mà phải hướng về thị trường lao động quốc tế, về 

những điều kiện mà NSDLĐ cần. 

 Do đó phải tìm tòi và phát triển những phương pháp đào tạo phù hợp, 

giúp cho HV dễ hiểu, dễ nhớ và thực hành hiệu quả. Cần thường xuyên chỉ đạo 

đổi mới phương pháp dạy và học nhằm hình thành cho học viên năng lực tự học, 

tự rèn… biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo để có thể ứng biến nhanh chóng 

trong môi trường thay đổi.  

1.4.3.4. Quản lý đầu ra (Output/ Outcome management) 

* Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả đầu ra của học viên đáp ứng yêu cầu của 

NSDLĐ 

Quản lý đánh giá kết quả đầu ra của học viên nhằm mục tiêu xác định 

năng lực của người học so với mục tiêu đào tạo để công nhận thành quả học tập, 

khả năng làm việc và các kỹ năng khác của người học, làm cơ sở để cấp chứng 

chỉ xác nhận đủ năng lực hoàn thành công việc theo yêu cầu của NSDLĐ. Việc 

phối hợp với các chuyên gia của nước tuyển dụng tham gia vào hoạt động này 

có giá trị như công đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng. 

Do đó,nhà quản lý cần thực hiện một số công việc sau đây: 

Hỗ trợ giáo viên trong công tác đánh giá hoạt động học tập của học viên. 

Tập huấn cho giáo viên sử dụng thành thạo các kỹ thuật đánh giá trong lớp học, 

thực hành thường xuyên hoạt động phản hồi thông tin cho người học để họ biết 

được năng lực hiện có của mình, từ đó có những điều chỉnh hợp lý hoạt động 

học của cá nhân. 
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Khuyến khích giáo viên thường xuyên sử dụng kết quả đánh giá để giám 

sát việc học của học viên và điều chỉnh hoạt động dạy của bản thân. 

Yêu cầu giáo viên phải đánh giá một cách khách quan, công bằng, vì lợi 

ích của người học, thường xuyên tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm trong việc sử 

dụng các kết quả đánh giá. 

Xây dựng các tiêu chí đánh giá phù hợp với năng lực cần có của NLĐ và 

yêu cầu của NSDLĐ. 

* Quản lý đánh giá hiệu quả việc đầu tư, sử dụng và bảo dưỡng trang thiết  bị, 

CSVC, thực hiện các nội quy, quy định của CSĐT 

Cần phải thường xuyên theo dõi, đánh giá việc sử dụng, bảo dưỡng, sửa 

chữa; xây dựng các qui trình bảo quản, bảo dưỡng từng loại tài sản; xây dựng và 

ban hành định mức về thời gian và kinh phí cho bảo quản, sửa chữa cơ sở vật 

chất. Thường xuyên thực hiện, xem xét công tác kiểm tra đánh giá cơ sở vật 

chất, trang thiết bị theo đúng qui định của công ty. Lập sổ theo dõi việc sử dụng 

các trang thiết bị và đồ dùng dạy học. Dự trù và xét duyệt kinh phí đầu tư, mua 

sắm hàng năm, quý, tháng hoặc theo nhu cầu cụ thể cho từng loại hình đào tạo, 

khóa đào tạo, số lượng học viên… 

Đảm bảo và tăng cường cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ đào tạo 

là khâu quan trọng tạo nên sự thành công của khóa học. Nhà quản lý phải chỉ 

đạo và kiểm tra sát sao từ việc chuẩn bị , tránh đầu tư dàn trải, theo hướng hiện 

đại hóa, công nghiệp hóa các trang thiết bị, nhà xưởng, máy móc thực hành: 

+ Đánh giá việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả kinh phí đầu tư của doanh 

nghiệp cũng như từ các nguồn thu khác. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp 

xây dựng, sản xuất, dịch vụ ngoài công ty tìm kiếm các đơn hàng sản xuất,  gia 

công phù hợp với nội dung đào tạo, tạo điều kiện cho học viên có công việc thực 

hành theo yêu cầu thực tế đồng thời tăng nguồn thu tái đầu tư. 

+ Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội quy, quy định 

về sử dụng, bảo quản trường sở, thiết bị trong nhà trường, đồng thời giáo dục 

cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên ý thức tiết kiệm, giữ gìn bảo quản 

tài sản nâng cao khả năng thực hành và sử dụng trang thiết bị. 
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* Quản lý thông tin phản hồi  

Trong quản lý giáo dục nói chung và quản lý đào tạo lao động cho xuất 

khẩu nói riêng, việc quản lý các thông tin phản hồi từ các kết quả kiểm tra đánh 

giá nội bộ (CSĐT, CBQL, GV, HV) hoặc từ khách hàng ( thị trường lao động, 

NSDLĐ, lao động đã hoàn thành hợp đồng về nước, các học viên đang học tại 

cơ sở đào tạo…) là vô cùng quan trọng đối với các CSĐT của doanh nghiệp.  

Thứ nhất là nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của tổ chức, phát huy 

tính dân chủ, tự giác và cộng tác của các thành viên trong tổ chức; nhận biết 

được các điểm mạnh yếu của các bộ phận liên quan. 

Thứ hai là tạo mối quan hệ thân thiện, giữ được đối tác lâu dài, truyền 

thống giữa đơn vị cung ứng lao động với đối tác nước ngoài.  

Thứ ba là nhờ các thông tin đó, doanh nghiệp có thêm điều kiện để đánh 

giá được những mặt mạnh hoặc yếu của mình để có chính sách điều chỉnh việc 

quản lý đào tạo cho phù hợp với thực tiễn.  

Thứ tư là sử dụng các ý kiến đánh giá của NSDLĐ như các ví dụ trực 

quan, sinh động vào các bài học giáo dục định hướng.  

Thứ năm là dùng các thông tin vào việc định hướng thị trường, điều chỉnh 

mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo, đồng thời giúp nhà quản lý tìm ra 

những phương pháp đào tạo hợp lý phù hợp với đối tượng đào tạo làm hài lòng 

khách hàng.Vì vậy, nhà quản lý cần chú ý: 

+ Xây dựng bộ phận tiếp nhận thông tin một cách rộng rãi thông qua các 

kênh thông tin khác nhau: đánh giá nội bộ, các cơ quan ngoại giao, đại diện 

thương mại ở ngoài nước, NSDLĐ trực tiếp, địa phương nơi tuyển sinh, học 

viên đã ra trường hoặc đang học tập tại CSĐT, CBQL, CNV, giáo viên… 

+ Tổ chức xử lý thông tin kịp thời, linh hoạt, hiệu quả và thực sự cầu thị. 

Đây là yếu tố rất quan trọng trong quản lý, nó giúp cho CSĐT giữ được chữ tín 

của mình với thị trường và làm cơ sở để triển khai các biện pháp đổi mới trong 

quá trình đào tạo. 
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1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo lao động xuất khẩu ở Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

1.5.1. Nhóm các yếu tố chủ quan 

+ Năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ CBQL: Mục tiêu của giáo dục 

được thể hiện chủ yếu trong các CSĐT, đội ngũ CBQL là lực lượng thực thi 

nòng cốt, là nhân tố cơ bản quyết định sự thành công hay thất bại trong việc hiện 

thực hóa các mục tiêu đề ra. Do vậy, nếu như các nhà lãnh đạo có trách nhiệm 

định hướng cho tổ chức mình thì các nhà quản lý cần có năng lực quản lý 

chuyên môn với các phương pháp, cách thức phù hợp với quy luật phát triển 

chung và tình hình cụ thể. 

+ Năng lực của đội ngũ nhà giáo: Chất lượng đào tạo do nhiều yếu tố tác 

động, trong đó đội ngũ GV giữ vai trò quyết định. Giáo viên là “ máy cái” trong 

hệ thống giáo dục đào tạo. Họ chính là lực lượng chủ yếu thực hiện kế hoạch do 

các nhà quản lý vạch ra và  biến các mục tiêu đào tạo thành hiện thực, giữ vai 

trò quyết định chất lượng và hiệu quả đào tạo. Do đó, muốn nâng cao chất lượng 

đào tạo, trước hết cần phải có đội ngũ GV có tâm huyết, có đạo đức và có năng 

lực chuyên môn nghiệp vụ tốt. 

+ Ý thức học tập, rèn luyện của học viên: Người học là chủ thể của quá 

trình đào tạo. Giúp cho HV lựa chọn mục tiêu học tập theo đúng nhu cầu, 

nguyện vọng cũng tạo điều kiện cho HV phấn khởi, có định hướng rõ ràng, yên 

tâm và chuyên cần trong học tập. Chính những điều này giúp cho quá trình đào 

tạo được thực hiện trôi chảy và trọn vẹn. Bên cạnh đó, HV cũng cần phải có ý 

thức tự giác, tự tìm ra cách học cho chính mình; phải có năng lực tự thể hiện 

mình, biết hợp tác để cùng tiến bộ. Đồng thời, người học phải có năng lực tự 

đánh giá và tự điều chỉnh hành vi của mình. 

+ Cơ chế tổ chức, quản lý và chế độ đãi ngộ của CSĐT: Cơ chế quản lý 

hợp lý góp phần không nhỏ trong việc quản lý, giám sát, đánh giá một cách công 

tâm, minh bạch, thưởng phạt công minh. Các chế độ đãi ngộ phù hợp, đúng lúc, 

đúng  chỗ giúp cho CBCNV yên tâm về tư tưởng, hết lòng vì công việc chung. 
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+ Năng lực tài chính của mỗi tổ chức đào tạo cũng đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc hiện đại hóa CSVC, thu hút nhân tài về làm việc, đồng thời 

cũng tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong việc tìm kiếm và 

mở rộng thị trường, gia tăng vị thế của đơn vị mình với các đơn vị khác hoạt 

động trong cùng một lĩnh vực, tăng tính cạnh tranh trên thị trường trong và 

ngoài nước. 

+ Khả năng kết nối, quan hệ xã hội: Các CSĐT luôn được đánh giá cao và 

có được những yếu tố thuận lợi hơn khi có được những mối quan hệ tốt với các 

địa phương, đơn vị liên kết đào tạo, đặc biệt là có lợi thế trong các hoạt động 

tuyên truyền, tuyển sinh và mở rộng các hình thức và phương pháp đào tạo mới. 

Ngoài ra, các mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác 

nước ngoài cũng tạo thuận lợi cho CSĐT trong việc hoàn thành các thủ tục xuất 

cảnh cho HV và tìm kiếm được những hợp đồng đào tạo có giá trị. 

1.5.2. Nhóm các yếu tố khách quan 

+ Cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với XKLĐ  

Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác XKLĐ. Chính vì vậy, công 

tác này được gọi là Chương trình quốc gia với rất nhiều cơ chế, chính sách có 

tác động rất lớn đến việc quản lý và phát triển các doanh nghiệp có chức năng 

đào tạo và XKLĐ. Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho NLĐ yên tâm 

tham gia chương trình nhằm thực hiện chủ trương “ xóa đói, giảm nghèo” bằng 

cách tạo cơ hội có công ăn việc làm và có thu nhập cho NLĐ. Cho NLĐ vay vốn 

với lãi suất ưu đãi thông qua các ngân hàng chính sách, hỗ trợ chi phí đào tạo 

cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ… Bên cạnh đó, nhà 

nước cũng có những chương trình quốc gia về tái hội nhập cộng đồng cho NLĐ 

sau khi về nước…Tất cả những điều đó tác động không nhỏ đến công tác tuyên 

truyền và tạo điều kiện cho CSĐT trong công tác tuyển sinh, giúp NLĐ và gia 

đình tháo gỡ các khó khăn về tài chính và các thủ tục pháp lý, yên tâm tham gia 

chương trình. 

+ Nhận thức của người lao động tại các địa phương 
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Để chuẩn bị đăng ký tham gia vào chương trình đào tạo trước khi đi làm 

việc ở nước ngoài, mỗi NLĐ cần phải nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm 

của mình. - Trước tiên, họ phải là người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài 

thực sự (tự nguyện), chứ không phải một tổ chức, cá nhân hay sức ép nào bắt 

buộc phải tham gia trong khi họ không mong muốn.  

 Thứ hai là họ sẽ sống và làm việc trong một môi trường hoàn toàn mới, 

một nền văn hóa mới với những khác biệt về ngôn ngữ nên họ cần phải có 

những hiểu biết về đất nước, con người...; có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ; kỹ 

năng sống; kỹ năng làm việc...để có thể tồn tại và hòa nhập với môi trường “toàn 

cầu”. Tuy nhiên, hầu hết các HV chưa nhận thức được rõ các vai trò, trách 

nhiệm của mình với chính bản thân mình cũng như với công việc học tập, chỉ 

nôn nóng mong được xuất cảnh càng sớm càng tốt.  Những vấn đề trên cũng gây 

ảnh hưởng không nhỏ về tâm lý khi học viên được tuyển chọn để đào tạo. 

+ Sự khác biệt về trình độ văn hóa, kinh tế - xã hội của đối tượng đào tạo 

theo vùng miền 

Mức độ phát triển kinh tế và văn hóa xã hội của từng vùng miền có những 

tác động nhất định đến việc quản lý và đào tạo nguồn nhân lực cho XKLĐ. Đặc 

biệt là trong công tác lập kế hoạch, xây dựng nội dung và phương pháp đào tạo. 

Với cùng một độ tuổi, tình trạng sức khỏe như nhau, nhưng trình độ học vấn, 

nhận thức xã hội của các học viên khác nhau rất xa giữa khu vực thành thị và 

khu vực nông thôn, chưa kể đến các HV đến từ các vùng xa, vùng sâu.  

Do đó, muốn đạt được mục tiêu đào tạo, các CSĐT phải thường xuyên 

điều chỉnh thời lượng và nội dung đào tạo, đồng thời cũng phải thay đổi phương 

pháp đào tạo cho phù hợp với các đối tượng có trình độ đầu vào khác nhau.  

+ Sự cạnh tranh giữa các nước và các doanh nghiệp XKLĐ 

Ngân hàng Thế giới đã có một nghiên cứu, phân tích, đánh giá và so sánh 

chất lượng nguồn nhân lực của một số nước Châu Á thì các chỉ số về chất lượng 

NNL của nước ta còn rất thấp và khả năng cạnh tranh của Việt Nam còn rất yếu 

kém, trong đó có việc cung ứng nhân lực cho thị trường lao động quốc tế, trong 

tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới là rất đáng lo ngại. Đánh giá trên 
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cho thấy yếu tố quan trọng làm hạn chế sự cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam 

chính là chất lượng của lực lượng lao động. Yếu tố này có ảnh hưởng rất lớn đến 

việc tiếp cận, khai thác và mở rộng thị trường lao động ngoài nước, chính vì vậy 

nó cũng tạo ra sức ép rất lớn cho các CSĐT nguồn cho XKLĐ trong đổi mới các 

hoạt động  đào tạo và nâng cao năng lực quản lý đào tạo đảm bảo chất lượng đào 

tạo theo kịp với trình độ khu vực và quốc tế. 

Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh để phát triển giữa các doanh nghiệp có 

chức năng đào tạo và XKLĐ cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản 

lý, điều hành các CSĐT. Các doanh nghiệp đều là đơn vị kinh doanh dịch vụ 

nên phải có doanh thu, có lợi nhuận để đảm bảo sự tồn tại và ổn định của mình, 

có nguồn thu để đầu tư và tái đầu tư. Sự cạnh tranh không chỉ trong việc tìm 

kiếm đối tác và giữ vững thị trường nước ngoài, đáp ứng nhu cầu của NSDLLD 

ngoài nước, mà còn trong việc khai thác và mở rộng thị trường tuyển sinh trong 

nước, đảm bảo uy tín với các địa phương và gia đình của NLĐ.  

1.6. Kinh nghiệm quản lý đào tạo lao động xuất khẩu ở một số nước trên 

thế giới và những bài học cho Việt Nam 

1.6.1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

Thứ nhất là phát triển thị trường và minh bạch trong tuyển dụng đào tạo 

lao động: NLĐ Hàn Quốc ra nước ngoài làm việc dưới nhiều hình thức khác 

nhau. Mọi công dân muốn đi làm việc ở nước ngoài phải đăng ký tại cơ quan lao 

động ở địa phương. Việc tuyển dụng đào tạo lao động phải được thông báo công 

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Thứ hai là tổ chức đào tạo và cơ chế tổ chức XKLĐ. Công tác đào tạo 

nghề được quan tâm đặc biệt, Chính phủ xác định các ngành nghề cần đào tạo và 

ra các quy định tuyển chọn chặt chẽ với các nghề cấm XKLĐ hoặc có nguy cơ 

thiếu hụt nguồn lao động trong nước. Các công ty thắng thầu bắt buộc phải thuê 

những lao động đã qua đào tạo nghề. Chủ sử dụng lao động ở nước ngoài chỉ 

được phép tuyển dụng trực tiếp 10% tổng số nhu cầu nhân lực thông qua Đại sứ 

quán Hàn Quốc và được Bộ lao động cho phép, 90% nhu cầu còn lại phải được 

tuyển dụng qua Tổ hợp phát triển ở nước ngoài (KODCO) hoặc các công ty tư 
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nhân có giấy phép hoạt động XKLĐ. KODCO là công ty nhà nước được giao 

nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về thị trường lao động ngoài nước: 

tuyển chọn nhân công qua phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra tay nghề, sơ yếu lý 

lịch, hồ sơ sức khỏe đồng thời tổ chức giáo dục định hướng cho NLĐ trước khi 

xuất cảnh; mua vé và bố trí các chuyến bay cho lao động. Mặt khác, Chính phủ 

cũng có chương trình tái đào tạo cho lao động hồi hương nhằm giúp cho họ có 

thêm các kỹ năng mới để tham gia vào các ngành nghề khác hoặc tự thành lập 

và điều hành các cơ sở sản xuất kinh doanh của mình. Bộ Lao động thường 

xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về XKLĐ do Chính phủ đề ra, tiến 

hành cấp giấy phép thực hiện hợp đồng cung ứng lao động cho các công ty 

XKLĐ nếu các hợp đồng có đủ điều kiện về thời hạn, tiền công, chế độ …quyền 

lợi, trách nhiệm rõ ràng, theo đúng quy định và luật pháp của các bên. [39, 50] 

1.6.2. Kinh nghiệm của Thái Lan 

Từ những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước, vào thời điểm bùng nổ 

đầu tư và khai thác dầu tại Trung Đông, số lao động của Thái Lan đi làm việc ở 

ngoài nước tăng lên chóng mặt theo từng năm với 21.500 vào năm 1980 đến 

1983 là gần 110.000 người. Về cơ cấu ngành nghề: trước năm 2000, phần lớn 

lao động Thái là lao động phổ thông, làm các công việc đòi hỏi tay nghề thấp, 

xuất thân từ các vùng nông thôn nghèo. Sau năm 2000, Chính phủ Thái Lan bắt 

đầu chú ý tới công tác đào tạo nghề nhằm tăng tỉ lệ lao động có nghề và giảm tỉ 

lệ lao động phổ thông. 

Công tác quản lý điều hành XKLĐ được giao cho Cục quản lý lao động 

nước ngoài thuộc Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội. Bên cạnh cục này còn có Văn 

phòng quản lý việc làm ngoài nước thuộc Tổng cục lao động – Bộ Nội vụ. Văn 

phòng này có chức năng giám sát hoạt động của các đại lý tuyển lao động tư 

nhân, xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí về điều kiện sống, làm việc và bảo vệ 

quyền lợi của người lao động ở nước ngoài. 

Trong thời gian gần đây, Chính phủ Thái Lan chủ trương tăng tỷ lệ cung 

ứng lao động lành nghề, giảm thiểu tỉ lệ lao động phổ thông ( lao động không có 

nghề). Tất cả lao động trước khi ra nước ngoài làm việc đều phải trải qua khóa 
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đào tạo, giáo dục định hướng do Cục dịch vụ việc làm tổ chức nhằm chuẩn bị 

cho NLĐ những kiến thức căn bản về văn hóa – xã hội, điều kiện sống và làm 

việc; nội dung hợp đồng lao động và các quyền lợi và nghĩa vụ khác. Đồng thời, 

chính phủ cũng rất coi trọng quảng bá hình ảnh của NLĐ Thái, và tích cực hỗ 

trợ khai thác thị trường. Bên cạnh các hoạt động phát triển thị trường do các 

công ty tư nhân tự tiến hành, chính phủ  thông qua Cục Dịch vụ việc làm trực 

tiếp nghiên cứu, đánh giá thị trường; xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường , 

cung cấp thông tin về nguồn nhân lực và chính sách việc làm…[53, 54, 71]. 

1.6.3. Kinh nghiệm của Ấn Độ 

Ấn Độ là đất nước có kinh nghiệm và truyền thống lâu đời trong lĩnh vực 

cung ứng lao động cho nước ngoài về cả hai loại hình: lao động kỹ thuật cao và 

lao động phổ thông. Tuy nhiên, lao động phổ thông vẫn chiếm đa số vào khoảng 

xấp xỉ 80% tổng số lao động xuất khẩu, trong những năm gần đây tỉ lệ này đã có 

mức giảm đáng kể nhờ chính sách đầu tư vào đào tạo nghề cho XKLĐ nhất là 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin. [ 70] 

Để có được những kết quả kể trên, Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra các chính 

sách rất phù hợp trong quản lý đào tạo để thúc đẩy hoạt động XKLĐ. 

Chính sách đào tạo phát triển ngành xuất khẩu chủ lực: Chính phủ đã hỗ 

trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoạt động xuất khẩu lao động kỹ thuật về công 

nghệ thông tin (IT) thông qua các biện pháp khuyến khích về chính sách đối với 

NLĐ, các giải pháp hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường 

thông qua đàm phán, thương thuyết ở cấp độ nhà nước, thậm chí cả những sự 

vận động hành lang (lobby) cho hoạt động này trong các mối quan hệ song 

phương hoặc đa phương. Bên cạnh đó, còn có nhiều biện pháp hỗ trợ khác như: 

cắt giảm thuế, miễn trừ thuế đảm bảo an ninh xã hội đối với NLĐ đang làm việc 

ở ngoài nước, đơn giản hóa các thủ tục cấp giấy phép làm việc. Chính sách phát 

triển nguồn nhân lực trong ngành IT là một giải pháp trọn gói  của Chính phủ 

Ấn Độ đảm bảo vừa tiếp tục duy trì nguồn cung ứng lao động xuất khẩu, đồng 

thời thúc đẩy sự hoàn thiện và phát triển của ngành IT thông qua hệ thống đào 

tạo chuyên nghiệp. 
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Chính sách đào tạo nguồn cho XKLĐ: Nguồn nhân lực dồi dào được đào 

tạo bài bản, sử dụng thành thạo Tiếng Anh và chi phí thuê nhân công thấp đã và 

đang là thế mạnh tạo nên sự thành công của ngành XKLĐ của Ấn Độ. Uy tín 

trong việc cung ứng nhân lực cho các hợp đồng thuê nhân công luôn đúng thời 

hạn và đảm bảo yêu cầu tuyển dụngvới những kỹ thuật viên có khả năng linh 

hoạt và dễ thích nghi với môi trường làm việc luôn tạo ra lợi thế cạnh tranh cho 

nước này trên thị trường lao động quốc tế. Hệ thống các giải pháp của Chính 

phủ về đào tạo cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển NNL cung ứng cho XKLĐ 

và cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước: Nhà nước đầu tư cơ sở 

vật chất cho công tác đào tạo để đảm bảo có được nguồn nhân lực có tay nghề 

luôn sẵn sàng. Một trong những biện pháp hàng đầu là lập ra Viện Công nghệ 

thông tin Ấn Độ tại nhiều vùng miền, trong đó, một số viện là cơ sở liên kết của 

chính phủ với các ngành công nghiệp. Các viện có nhiệm vụ vừa đào tạo theo 

chương trình đại học về công nghệ phần mềm vừa tổ chức các khóa đào tạo 

ngắn hạn theo yêu cầu của các doanh nghiệp và do các doanh nghiệp tài trợ chi 

phí. Ở nhiều vùng, đặc biệt là tại Nam Ấn, chính quyền các  bang  đầu tư tài 

chính,cơ sở vật chất xây dựng các trường tư thục phục vụ cho công tác đào tạo 

tại các địa phương.[24, 65, 70]. 

1.6.4. Kinh nghiệm của Indonesia 

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1997 đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế 

của nước này dẫn đến tỉ lệ người thất nghiệp tăng cao, trong khi đó Indonesia lại 

chưa có hệ thống bảo hiểm xã hội dành cho người thất nghiệp và số lao động 

phổ thông dư thừa rất nhiều. Từ giai đoạn này, chính phủ Indonesia đã có những 

chính sách cụ thể hơn nhằm khuyến khích XKLĐ tạo điều kiện giảm áp lực việc 

làm trong nước.  

Do đó, năm 1999, chính phủ đã xây dựng Chương trình XKLĐ có định 

hướng rõ ràng nhằm cải cách về chính sách và chiến lược trong công tác này với 

mục tiêu 4 điểm: Thứ nhất là giảm tỉ lệ thất nghiệp trong nước; thứ hai là hoàn 

thiện cơ chế bảo vệ NLĐ ở nước ngoài; thứ ba là đào tạo nâng cao kỹ năng của 

NLĐ sẵn sàng đi làm việc ở nước ngoài; thứ tư là tăng nguồn thu ngoại tệ cho 
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đất nước. Trong nội dung chương trình này, chính phủ  nhấn mạnh việc tập 

trung vào đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề trong các lĩnh vực sản xuất 

nông nghiệp, xây dựng và các công việc dịch vụ.  

Bộ Nguồn nhân lực (MHR) quản lý và điều phối các hoạt động XKLĐ ở 

Indonesia qua các chương trình được chính phủ phê duyệt và các quy định về 

các thủ tục và hệ thống tuyển dụng và đào tạo NLĐ; điều kiện tổ chức tuyển 

dụng; quy trình đào tạo và đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài; nguyên tắc giải 

quyết các tranh chấp và các quy định pháp lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi của 

NLĐ. Cũng như một số nước ASEAN khác, Indonesia cũng cấp phép cho các 

công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực này nếu đạt được yêu cầu của chính 

phủ [11, 50, 63]. 

1.6.5. Kinh nghiệm của Philippin 

Từ những năm 70 của thế kỷ trước, Philippin đã coi XKLĐ là một trong 

những ngành kinh tế đối ngoại quan trọng nhất của nhà nước và đầu tư một cách 

rất chuyên nghiệp để đến nay họ đã trở thành quốc gia có số lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo chương trình XKLĐ nhiều nhất khu vực Đông Nam Á và 

cũng là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 

Tạo dựng thương hiệu: Lao động Philippin được giới chủ khắp thế giới 

dang tay đón nhận là nhờ bởi thương hiệu đã được khẳng định “ giỏi Tiếng Anh, 

chịu khó, tận tâm với công việc, có trách nhiệm và ý thức kỷ luật tốt…”. Xác 

định đây là ngành công nghiệp đầu tư ít vốn nhưng thu lợi cao, hàng năm nhà 

nước Philipin đã khuyến khích, tạo điều kiện cho các công ty XKLĐ đưa hàng 

vài trăm ngàn lao động bán lành nghề lẫn lao động có nghề đi làm việc ở nước 

ngoài và chuyển về nước gần 10 tỷ đô la Mỹ. Lợi thế về khả năng sử dụng tiếng 

Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung cũng tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn cho lao 

động Philippin. 

Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho XKLĐ: Chính phủ khuyến 

khích các hoạt động đào tạo của các công ty cung ứng nhân lực thông qua việc 

thành lập Quỹ lao động bằng cách tự quảng cáo và đăng ký qua mạng, NLĐ 

đăng ký gia nhập quỹ miễn phí. Chính phủ ban hành các chương trình đặc biệt 
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có hỗ trợ kinh phí đào tạo cho NLĐ trước khi tham gia thị trường lao động quốc 

tế, không hạn chế ngành nghề đặc biệt hoặc NLĐ có tay nghề cao. Bên cạnh đó, 

NLĐ sau khi hoàn thành hợp đồng lao động trở về nước được chính phủ hỗ trợ 

tái hòa nhập cộng đồng thông qua các chương trình như: chương trình sinh kế và 

phát triển nghề nghiệp do Cục Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Bộ 

Thương mại và Công nghiệp phụ trách, trong đó cơ quan này đưa ra các dịch vụ 

tư vấn, đào tạo và các khóa học nâng cao kỹ năng hành nghề cho những NLĐ 

tham gia. Chương trình tiết kiệm và đầu tư hay chương trình tín dụng và tài 

chính vi mô…cũng mang lại nhiều lợi ích về tài chính và ổn định cuộc sống cho 

NLĐ và gia đình họ. Ngoài ra, chương trình tái hòa nhập cũng nhằm bù đắp 

những tổn thương về mặt xã hội, về tình cảm, tâm lý gây ra bởi quá trình làm 

việc ở ngoài nước [24, 56, 68]. 

1.6.6. Những kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam 

Thứ  nhất là về vai trò và trách nhiệm quản lý của các tổ chức làm công 

tác XKLĐ: phải có sự phối hợp đồng bộ và tham gia tích cực của các doanh 

nghiệp trực tiếp đào tạo và XKLĐ với hệ thống đại diện trong nhiều lĩnh vực ở 

nước ngoài, hỗ trợ công tác đào tạo và quản lý đào tạo như tham gia thu thập 

thông tin giúp cho việc xây dựng và đổi mới nội dung chương trình, phương 

pháp đào tạo, tiếp nhậncác thông tin phản hồi – tạo sự gắn kết giữa bên cung 

ứng và bên sử dụng lao động, tìm hiểu nhu cầu của thị trường tạo cơ hội mở 

rộng thị trường; quảng bá hình ảnh và bảo vệ tư pháp cho NLĐ ở ngoài nước.  

Thứ hai là phải coi trọng công tác đào tạo toàn diện người lao động trước 

khi tham gia thị trường lao động quốc tế ( có ý thức tự nguyện, tự giác tham gia, 

có sức khỏe tốt, nắm vững kỹ năng chuyên môn cho công việc phải làm, có hiểu 

biết nhất định về văn hóa, xã hội…của quốc gia đến làm việc, ngoại ngữ và đặc 

biệt là ý thức kỷ luật trong lao động và tuân thủ luật pháp …).  

Tất cả các nước đều có hệ thống đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao 

tay nghề cho NLĐ để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của từng thị trường và người sử 

dụng lao động nước ngoài cụ thể. 
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Công tác giáo dục định hướng cho NLĐ luôn được coi trọng. Chính phủ 

Philippin thậm chí còn có chính sách tài trợ kinh phí cho các khóa đào tạo để thu 

hút và tạo điều kiện cho NLĐ tham gia, nhờ đó NLĐ Philippin luôn tạo được ấn 

tượng rất tốt về kỷ luật lao động ( đặc biệt là tỉ lệ lao động bỏ trốn hoặc phá hợp 

đồng trước thời hạn của nước này là thấp nhất trong số các nước có lao động 

xuất khẩu). Các nước đều có chủ trương đẩy mạnh XKLĐ đã qua đào tạo và có 

chương trình hỗ trợ học ngoại ngữ, bổ túc nghề và cung cấp thông tin tuyển 

dụng, thị trường… miễn phí đến NLĐ. 

Kết luận chương 1 

Hội nhập quốc tế để phát triển và tăng cường năng lực cạnh tranh của 

quốc gia đang là xu thế tất yếu ở các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. 

Song để có thể thực sự hội nhập quốc tế, cần phải xác định đúng đắn vai trò 

quan trọng của giáo dục – đào tạo bởi đây chính là yếu tố quyết định lâu dài tới 

chất lượng nguồn nhân lực; giao lưu và hợp tác kinh tế - văn hóa quốc tế và giải 

quyết các vấn đề toàn cầu.  

Tạo công ăn việc làm ổn định và có thu nhập cho NLĐ là một trong 

những vấn đề toàn cầu được các quốc gia hết sức quan tâm. Ở Việt Nam, đưa 

lao động đi làm việc ở nước ngoài là một giải pháp hữu hiệu góp phần làm thay 

đổi đời sống của một bộ phận dân cư và mang về một nguồn ngoại tệ đáng kể 

cho đất nước. Để làm được điều đó có hiệu quả, công tác đào tạo NLĐ giữ vị trí 

quyết định. Tuy nhiên, công tác đào tạo và quản lý đào tạo tại CSĐT của các 

doanh nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ ở Việt Nam hiện nay còn manh 

mún, chưa thể hiện được tính chuyên nghiệp dẫn đến chất lượng đào tạo chưa 

cao, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chưa đáp ứng được yêu cầu 

của NSDLĐ. Vì vậy, muốn tăng tính cạnh tranh quốc tế nhằm đẩy mạnh và phát 

triển bền vững việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để được các đối 

tác sử dụng lao động ở nước ngoài chấp nhận và tín nhiệm, cần phải quản lý 

hoạt động đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp, có định hướng chiến lược 

lâu dài với các giải pháp hợp lý và đồng bộ. 
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Để xây dựng cơ sở lý luận quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc 

tại các nhà máy, công trường ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc 

tế, tác giả đã vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước, các văn bản 

qui định, hướng dẫn của các Bộ, ngành về công tác XKLĐ, các thành tựu nghiên 

cứu của các nhà khoa học, quản lý đương đại,… xác định và làm rõ các khái niệm 

liên quan, các luận điểm lý luận cơ bản của quản lý đào tạo lao động tại các doanh 

nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ với các nội dung quản lý theo tiếp cận mô 

hình CIPO –  vấn đề trọng tâm và là cốt lõi của luận án. 

Đồng thời, tác giả đã hệ thống hóa các yếu tố ảnh hưởng tới công tác 

QLĐT, nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức đào tạo của một số nước đã và đang tổ 

chức hoạt động XKLĐ có hiệu quả nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm thiết 

thực cho Việt Nam. 

Như vậy, Chương 1 đã xác lập cơ sở lý luận về quản lý đào tạo LĐ Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đây cũng là 

những định hướng cho việc khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý 

đào tạo tại các CSĐT của doanh nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ trong 

luận án này. 
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Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG XUẤT 

KHẨU TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

2.1. Khái quát tình hình xuất khẩu lao động của Việt Nam 

2.1.1. Cơ sở pháp lý 

Xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế - xã hội góp phần phát triển 

nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề, 

tác phong công nghiệp cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất 

nước.  

Công tác xuất khẩu lao động được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ 

những năm 1980, tại Đại hội Đảng lần thứ V đã xác định “... mở rộng đưa lao 

động ra nước ngoài bằng nhiều hình thức thích hợp, coi đó là một bộ phận hữu 

cơ của chương trình lao động việc làm nói chung”.  

Thực hiện chủ trương của Đảng, Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông 

qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2007. Luật dành một chương 

(chương IV) quy định việc dạy nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết 

cho lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; chính sách của Nhà nước đối 

với việc đầu tư cho các cơ sở dạy nghề tạo nguồn cho lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. Đào tạo, bồi dưỡng xuất khẩu lao động sẽ trực tiếp giải quyết việc 

làm, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tác 

phong lao động công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực; góp phần tăng trưởng 

kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

2.1.2. Kết quả công tác xuất khẩu lao động của Việt Nam (2010- 2014) 

Hiện nay Việt Nam có khoảng 400.000 lao động và chuyên gia làm việc ở 

trên 40 nước và vùng lãnh thổ với hơn 30 nhóm ngành nghề các loại.  

Năm 2010 - 2014 được đánh giá là không hoàn toàn thuận lợi đối lĩnh vực 

hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. Tuy vậy, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 

những năm qua vẫn vượt kế hoạch đề ra (trên 80.000 lao động/ năm). Năm 

2015, với những thuận lợi và thách thức mới, việc duy trì các thị trường truyền 
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thống; mở rộng những thị trường có thu nhập cao tiếp tục là mục tiêu được Bộ 

LĐ – TB và XH hướng đến.  

 (Nguồn: Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 92 - 2014) 

 

  Sơ đồ 2.1: Kết quả XKLĐ Việt Nam (2010 – 2014) 

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng 

2.2.1. Khái quát về các doanh nghiệp được khảo sát 

Giới thiệu về năm doanh nghiệp được khảo sát: 

(1). Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than – Vinacomin ( Coalimex) 

Công tác xuất khẩu lao động của Công ty được hình thành từ tháng 10 

năm 1992 khi còn là một đơn vị XNK của Bộ Điện - Than. Ngay từ đầu lãnh 

đạo Công ty đã xác định đây là một nghề rất khó khăn và cũng rất nhạy cảm, 

nhưng vẫn phải quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ mới này. Như vậy 

công tác Xuất khẩu lao động đã trở thành công việc thứ ba của Công ty, bên 

cạnh Xuất khẩu Than và Nhập khẩu vật tư, thiết bị. 

Được sự giúp đỡ của Bộ Năng Lượng, Uỷ Ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, đến tháng 3 năm 1993 Công ty đã chính 

thức được cấp giấy phép “Tổ chức thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi 
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làm việc có thời hạn ở nước ngoài” và trở thành đơn vị thứ 15 của cả nước được 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép đưa lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài. 

Ngày nay, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex) 

là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam được Bộ LĐ – 

TB & XH cấp giấy phép số 06/ LĐTBXH-GP ngày 21 tháng 12 năm 1999 hoạt 

động trong lĩnh vực đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài. 

(2). Công ty Cổ phần Hợp tác lao động và Thương mại ( Labco) 

 Công ty cổ phần Hợp tác lao động và Thương mại ( Labco) tiền thân là 

Công ty Hợp tác lao động nước ngoài ( trực thuộc Tổng công ty may Việt Nam - 

Vinatex) được thành lập ngày 05 tháng 08 năm 1999, nay là Tập đoàn dệt may 

Việt Nam. Labco được Bộ LĐ – TB & XH cấp giấy phép số 99/ LĐTBXH – GP 

ngày 08 tháng 04 năm 2003 về hoạt động dịch vụ đào tạo và đưa lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài . Trải qua hơn 10 năm hoạt động và trưởng thành 

công ty đã có được đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ và giáo viên giàu kinh 

nghiệm và chuyên nghiệp; xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất tương đối 

hoàn chỉnh đáp ứng nhiệm vụ mà Tập đoàn giao cho. Công ty đã đưa được hơn 

11.000 lao động đi làm việc có thời hạn tại các thị trường: Nhật Bản, Đài loan, 

Malaysia, Nga, CH Séc...và các nước thuộc khu vực Trung Đông. Công ty đào 

tạo và cung ứng nguồn lao động cho các nghề: dệt, may, cơ khí, lắp ráp điện tử, 

xây dựng, sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm... Ngoài hoạt động về dịch 

vụ cung ứng lao động, công ty còn tham gia sản xuất, đầu tư, kinh doanh các 

lĩnh vực khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh. 

 (3). Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và Dịch vụ Quốc tế (MILACO) 

Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và Dịch vụ Quốc tế MILACO tiền 

thân là Công ty hợp tác lao động với nước ngoài MILACO trực thuộc Ủy ban 

Dân tộc Miền Núi được thành lập năm 1998, Công ty được Nhà nước cho phép 

cổ phần hóa  năm 2007. 
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Giấy phép kinh doanh số 0103020145, do Sở kế hoạch đầu tư Hà nội cấp 

ngày 18/10/2007.  

Giấy phép XKLĐ số: 76/LĐTBXH-GP về hoạt động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài được Bộ lao động- Thương binh và xã hội cấp 

ngày 10/3/2008.  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học số: 6974 /CN-

SGD&ĐT do Sở Giáo dục đào tạo Hà nội cấp ngày 04/10/2012.Giấy phép kinh 

doanh Lữ hành Quốc tế  số 01- 198/2010 TCDL- GPLHQT do Bộ văn hóa thể 

thao & Du lịch cấp ngày 12/7/2010. Năm 2014, Công ty được Hiệp hội XKLĐ 

Việt nam xếp loại Doanh nghiệp xuất sắc. 

MILACO. JSC hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực XKLĐ, thương mại, 

môi giới bất động sản, du học, du lịch lữ hành Quốc tế, Đại lý vé máy bay trong 

nước và Quốc tế. Đặc biệt Công ty đã đào tạo và đưa sang các nước: Nhật bản; 

Đài loan; Hàn quốc; Brunây; Malaisia; Trung đông gần 15 nghìn lao động có 

chất lượng tốt. Công ty MILACO quan tâm và giành các điều kiện tốt nhất để 

đào tạo và đưa Du học sinh sang học tập tại Nhật bản, Đài loan, Hàn quốc và 

một số nước Châu âu. 

(4). Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội 
Email: info@htd.edu.vn   -   Website:www.htd.edu. 

Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hà Nội ( HANOI 

HTD., JSC) được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101388879 ngày 15/07/2003 với số vốn điều lệ 

20 tỷ đồng và Bộ lao động- Thương binh và xã hội cấp giấy phép XKLĐ số: 

668/ LĐTBXH – GP. 

        Hoạt động chính của công ty gồm: Tư vấn du học; Đào tạo ngoại ngữ; Xuất 

khẩu lao động; Cung cấp thiết bị trường học; Cung cấp thiết bị y tế; Truyền 

thông quảng cáo; Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài; Hoạt động hỗ trợ 

dịch vụ tài chính và các dịch vụ ủy thác; Xây dựng công trình dân dụng, giao 

thông, thủy lợi; Kinh doanh bất động sản… 

(5). Công ty Cổ phần phát triển Quốc tế (IDC) 
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Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC (tên giao dịch quốc tế: 

International Development Joint Stock Company; tên viết tắt: Công ty IDC 

Công ty được thành lập từ năm 2007 với đa dạng lĩnh vực hoạt động như sau:  

+ Dịch vụ đưa người đi làm việc ở NN: IDC HR 

+ Du học, đào tạo                                  : IDC EDU 

+ Dịch vụ du lịch                                  : IDC TRAVEL 

+ Xuất nhập khẩu hàng hoá                  : IDC IMEX 

Đối với công tác Dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Công ty 

IDC đã được Bộ lao động Thương binh và xã hội cấp giấy phép số: 311/GP-

LĐTBXH, là công ty duy nhất đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, ngay từ 

đầu thành lập IDC HR đã tập trung khai thác các thị trường quốc tế. 

2.2.2. Mục đích khảo sát 

Thực hiện nhiệm vụ khảo sát nhằm thu thập các thông tin cần thiết từ thực 

tế hoạt động tại năm cơ sở đào tạo của các doanh nghiệp có chức năng đào tạo 

và xuất khẩu lao động khu vực Hà Nội, gồm: 

(1). Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than – Vinacomin ( COALIMEX)  

(2). Công ty CP hợp tác lao động và thương mại (LABCO) 

(3). Công tyCổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ quốc tế (MILACO) 

(4). Công ty CP đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội (HTD) 

(5). Công ty CP phát triển quốc tế (IDC) 

Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo để đề 

xuất các giải pháp quản lý phù hợp, cần thiết và khả thi trong quản lý đào tạo 

nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho XKLĐ. 

2.2.3. Đối tượng khảo sát 

1. Cán bộ Cục quản lý lao động ngoài nước, Hiệp hội XKLĐ: 09 người 

2. Cán bộ quản lý là giám đốc /phó giám đốc/ trưởng phòng đào tạocủa năm 

CSĐT cho XKLĐ: 15 người 

3. Giáo viên của các cơ sở đào tạo: 167 người 

Tổng cộng: 191 người. 

4. Học viên đã kết thúc khóa đào tạo, chờ xuất cảnh của năm CSĐT: 357 người 
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5. Công ty nước ngoài sử dụng LĐ Việt Nam ở nước ngoài (phụ lục 2): 15  

2.2.4. Phương pháp khảo sát 

2.2.4.1. Công cụ khảo sát 

Để thu thập ý kiến đánh giá về thực trạng quản lý đàotạo tại các cơ sở đào 

tạo của các doanh nghiệp có chức năng đào tạo và xuất khẩu lao động, các loại 

phiếu sau đã được thiết kế và sử dụng (phụ lục 1): 

1. Mẫu số 1: dành cho CBQL, giáo viên của CSĐT 

Với mẫu này, tác giả lấy ý kiến đánh giá của đối tượng về thực trạng thực 

hiện các vấn đề được hỏi ý kiến: mỗi tiêu chí được đánh giá ở 4 mức độ và tác 

giả quy ước cách tính điểm như sau: Tốt (4điểm)/ Khá (3 điểm)/ Trung bình ( 2 

điểm)/ Kém (1 điểm). Sau đó tiến hành tổng hợp số liệu đã thu thập được để tính 

tỉ lệ phần trăm và điểm trung bình.Tác giả quy ước: nếu ≥ 3,5 thì đạt mức cao; 

nếu 2,6 ≤ < 3,5 thì đạt mức trung bình; nếu < 2,5 thì đạt mức thấp. 

2. Mẫu số 2: dành cho học viên đã tốt nghiệp, chờ xuất cảnh. 

Với mẫu này, tác giả hỏi ý kiến các học viên về mục đích tham gia 

chương trình XKLĐ và đánh giá của đối tượng về chất lượng đào tạo như: nội 

dung, phương pháp đào tạo, mức độ đầy đủ và khả năng đáp ứng của các kỹ 

năng, kiến thức được trang bị cho công việc theo hợp đồng lao động. 

Mỗi tiêu chí được đánh giá ở 3 mức độ và tác giả quy ước cách tính điểm 

như sau: Đầy đủ ( 3 điểm)/ Bình thường ( 2 điểm)/ Chưa đầy đủ (1 điểm). Sau 

đó tiến hành tổng hợp số liệu đã thu thập được để tính tỉ lệ phần trăm và điểm 

trung bình.Tác giả quy ước: nếu ≥ 2,5 thì đạt mức cao; nếu 1,86 ≤ < 2,5 thì 

đạt mức trung bình; nếu < 1,86 thì đạt mức thấp. 

      3. Mẫu số 3: Bảng câu hỏi phỏng vấn NSDLĐ Việt Nam ở nước ngoài (các 

doanh nghiệp nước ngoài đang sử dụng lao động xuất khẩu của Việt Nam ở 

ngoài nước) nhằm lấy ý kiến đánh giá của NSDLĐ về năng lực đáp ứng với 

công việc thực tế của NLĐ về kỹ năng nghề, ngoại ngữ, vận dụng các kiến thức 
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đã được học trong giao tiếp và chấp hành các nội quy, qui định…để đánh giá 

chất lượng đào tạo. 

2.2.4.2. Phương pháp khảo sát 

- Phỏng vấn: Tác giả đã đến Hiệp hội XKLĐ Việt Nam, Cục quản lý lao 

động ngoài nước, các CSĐT của các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp các đối 

tượng là lãnh đạo, CBQL, GV, CBCNV, học viên đang học tập tại CSĐT để 

phỏng vấn ( một số người trong số các đối tượng trên). Thông qua các Ban quản 

lý lao động Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng đại diện của các doanh nghiệp ở 

các nước hoặc gặp gỡ trực tiếp các chủ sử dụng lao động Việt Nam ở các nước 

để phỏng vấn lấy ý kiến đánh giá. Phỏng vấn sâu các chuyên gia về lĩnh vực 

nghiên cứu để thăm dò ý kiến về các giải pháp. 

- Phát phiếu điều tra và xử lý số liệu: Gặp gỡ các đối tượng được khảo 

sát, tiến hành giới thiệu mục đích và hướng dẫn cách thức khảo sát, đưa và lấy 

thông tin vào phiếu điều tra, nhập dữ liệu và xử lý số liệu thống kê. 

- Quan sát trực tiếp, hồi cứu tư liệu của các CSĐT: Thu thập các thông tin 

khác thông qua quan sát hiện trường hoặc tiếp cận các tài liệu liên quan đến đào 

tạo, quản lý đào tạo tại từng đơn vị, tổng hợp đánh giá chung.  

2.2.5. Nội dung khảo sát 

- Khảo sát, lấy ý kiến về nhu cầu của học viên và đánh giá của học viên đã 

hoàn thành khóa học về công tác đào tạo và QLĐT của các CSĐT. 

- Phỏng vấn, lấy ý kiến của NSDLĐ về khả năng đáp ứng của NLĐ với 

yêu cầu của công việc trong thực tế. 

- Khảo sát nhận thức của CBQL và GV về vai trò của QLĐT, lấy ý kiến 

đánh giá thực trạng thực hiện quản lý đào tạo tại các CSĐT và ý kiến đánh giá 

về các yếu tố ảnh hưởng đến QLĐT.  

2.2.6. Xử lý kết quả khảo sát 

Làm sạch phiếu trước khi nhập số liệu; Phân tích số liệu bằng phần mềm 

SPSS16.0; Sử dụng các thuật toán thống kê; tính tỉ lệ phần trăm (%); tính điểm 

trung bình (Xtb) cho các tiêu chí khảo sát, so sánh, phân tích kết quả. 
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2.3. Thực trạng đào tạo tại CSĐT nhân lực cho XKLĐ 

2.3.1. Thực trạng đội ngũ CBQL, giáo viên và học viên 

2.3.1.1. Thực trạng đội ngũ CBQL, giáo viên của các CSĐT 

Trong bảng 2.1 dưới đây chỉ tổng hợp cơ cấu và trình độ CBQL và giáo 

viên cơ hữu (GVCH) chuyên trách tại cơ sở đào tạo. 

Bảng 2.1. Số lượng (SL), cơ cấu,  trình độ của CBQL và GVCH 

CSĐT Tổng số LĐ 

toàn công ty 

SL CBQL 

của CSĐT 

SL GVCH  

của CSĐT 

Trình độ  

Đại học 

Trình độ  

CNKTBC 

COALIMEX 128 03 42 38 07 

LABCO 95 03 45 40 08 

MILACO 102 03 45 36 12 

HTD 85 03 37 34 06 

IDC 76 03 30 31 02 

[Nguồn: Phòng TCCB các công ty (CNKTBC: công nhân kỹ thuật bậc cao)] 

 Theo đó, tất cả các CBQL của các CSĐT đều có trình độ đại học và có 

thâm niên quản lý doanh nghiệp và quản lý đào tạo trong lĩnh vực XKLĐ từ ba 

năm trở lên, đa số GV có trình độ đại học, một số GV dạy nghề là công nhân kỹ 

thuật bậc cao – CNKTBC, có kinh nghiệm làm việc trong nghề lâu năm. 

2.3.1.2. Thực trạng học viên của các CSĐT 

Bảng 2.2. Số lượng HV được cấp chứng chỉ tại các CSĐT (2010 – 2014) 

NĂM HỌC COALIMEX LABCO MILACO HTD IDC 

2010 - 2011 375 263 230 200 150 

2011 - 2012 530 258 352 162 285 

2012 - 2013 242 315 126 256 317 

2013 - 2014 384 467 367 363 372 

[Nguồn: Phòng đào tạo của 05 công ty (2010 – 2014)] 

 Số lượng học viên theo thống kê tại bảng 2.2 chỉ tính số HV đạt yêu cầu 

đầu ra được cấp chứng chỉ cho các khóa đào tạo hàng năm.  
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Học viên ở đây là những người đăng ký đào tạo cho các đơn hàng đi làm 

việc theo hợp đồng có thời hạn tại các nhà máy và công trường ở nước ngoài.  

Với trình độ học vấn khác nhau (từ phổ thông cơ sở trở lên), lứa tuổi không 

đồng đều ( từ 18 đến 35 tuổi), đến từ những vùng miền khác nhau… nên các học 

viên được tuyển vào cũng có nhận thức khác nhau về xã hội, về cách tiếp cận 

với học tập, về giao tiếp ứng xử... Đây cũng là vấn đề khó khăn cho các CSĐT 

trong việc bố trí phân loại HV và lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp. Giai 

đoạn 2013 – 2014, do có nhiều biến động về địa chính trị nên thị trường Nhật 

Bản có nhu cầu cao hơn, số lượng HV do đó cũng tăng lên đáng kể. 

Bảng 2.3. Kết quả đầu ra của HV được đào tạo đi làm việc ở các  công trường 

và nhà máy ở nước ngoài tại các CSĐT (2010 – 2014) 

Các CSĐT từ (1) đến (5) lần lượt là: Coalimex, Labco, Milaco, HTD và IDC. 

2010 -> 2011 2011 -> 2012 2012 -> 2013 2013 -> 2014 TB cộng 
CSĐT 

Xếp 
loại SL % SL % SL % SL % SL % 

Giỏi 12 3,20 15 2,83 8 3,31 17 4,43 52 3,40 

Khá 276 73,60 313 59,06 169 69,83 240 62,50 998 65,19 

TB 87 23,20 202 38,11 65 26,86 127 33,07 481 31,42 
(1) 

Tổng 375 100 530 100 242 100 384 100 1.531 100 

Giỏi 24 9,13 18 6,98 12 3,81 28 6,00 82 6,29 

Khá 164 62,36 172 66,67 207 65,71 317 67,88 860 66,00 

TB 75 28,52 68 26,36 96 30,48 122 26,12 361 27,71 
(2) 

Tổng 263 100 258 100 315 100 467 100 1.303 100 

Giỏi 6 2,61 18 5,11 8 6,35 21 5,72 53 4,93 

Khá 166 72,17 227 64,49 71 56,35 240 65,40 704 65,49 

TB 58 25,22 107 30,40 47 37,30 106 28,88 318 29,58 
(3) 

Tổng 230 100 352 100 126 100 367 100 1.075 100 

Giỏi 10 5,00 7 4,32 11 4,12 19 5,23 47 4,74 

Khá 138 69,00 107 66,05 187 70,04 236 65,01 668 67,34 

TB 52 26,00 48 29,63 69 25,84 108 29,75 277 27,92 
(4) 

Tổng 200 100 162 100 267 100 363 100 992 100 

(5) Giỏi 5 3,33 8 2,81 6 1,89 12 3,23 31 2,76 
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Khá 72 48,00 219 76,84 249 78,55 246 66,13 786 69,93 

TB 73 48,67 58 20,35 62 19,56 114 30,65 307 27,31 

Tổng 150 100 285 100 317 100 372 100 1.124 100 

[Nguồn: Phòng đào tạo của 05 công ty (2010 – 2014)] 

Qua bảng 2.3, có thể nhận thấy kết quả đầu ra của HV các CSĐT không 

đồng đều, HV đạt loại khá chiếm tỉ lệ khá cao ( từ 65,19% đến 69,93%), số HV 

đạt loại giỏi không nhiều ( chỉ chiếm từ 2,76% đến 6,29%), trong khi đó tỉ lệ học 

viên đạt ở mức độ trung bình (TB) vẫn còn nhiều (chiếm từ 27,31% đến 

31,42%). Điều này cho thấy chất lượng đầu ra chưa đạt yêu cầu của NSDLĐ và 

còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về ý thức và năng lực làm việc khi NLĐ được đưa 

đến môi trường làm việc mới, có nhiều khác biệt với hoàn cảnh trong nước. 

2.3.2. Thực trạng nội dung chương trình đào tạo 

2.3.2.1. Nội dung, chương trình đào tạo tại các CSĐT 

Nội dung đào tạo được xây dựng một phần dựa vào chương trình khung 

của Bộ LĐ – TB & XH ban hành, một phần các CSĐT tự xây dựng cho phù 

hợp với yêu cầu của từng đối tượng, ngành nghề đào tạo và yêu cầu cụ thể 

của từng thị trường lao động cho nên phải đảm bảo đủ thời lượng và phù hợp 

với đối tượng đào tạo, theo sát mục tiêu thực tiễn sản xuất, phù hợp với tiến 

bộ của khoa học và công nghệ, đảm bảo tính cân đối về nội dung chương 

trình trong việc có thể đáp ứng được yêu cầu của quy trình sản xuất hiện đại.  

(1) Giáo dục định hướng: Cung cấp cho học viên những hiểu biết cần thiết theo 

quy định của Bộ LĐ – TB và XH với các nội dung trong bảng dưới đây: 

Bảng 2.4: Nội dung tổng quát và phân phối thời gian giáo dục định hướng 

Số 
TT 

Nội dung tổng quát 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tổng 
số (giờ)

1 Truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc 4  4 
2 Những nội dung cơ bản liên quan về pháp luật 

lao động, hình sự, dân sự, hành chính của Việt 
Nam và nước tiếp nhận người lao động 

12  12 

3 Nội dung hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ 
chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước 
ngoài với NLĐ 

8  8 

4 Kỷ luật, an toàn và vệ sinh lao động 8 8 16 
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5 Phong tục tập quán, văn hóa của nước tiếp nhận 
người lao động 

4 4 8 

6 Cách thức ứng xử trong lao động và đời sống 8  8 
7 Sử dụng các phương tiện giao thông đi lại, mua 

bán, sử dụng các dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh 
hoạt và đời sống hàng ngày 

4 4 8 

8 Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa trong 
thời gian sống và làm việc ở nước ngoài 

6  6 

9 Ôn tập và kiểm tra cuối khóa 4  4 
 Tổng số  58 16 74 
[Nguồn: Quyết định số 18/2007QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 (Trích)] 

 Bên cạnh đó, các CSĐT cũng chủ động soạn thảo những tài liệu 

giáo dục định hướng riêng cho từng thị trường và đối tượng học với các nội 

dung phù hợp với yêu cầu của các NSDLĐ khác nhau. 

(2). Ngoại ngữ 

Dạy ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động hoặc người 

sử dụng lao động (theo yêu cầu trong hợp đồng). Nội dung chương trình do Bộ 

LĐ – TB & XH ban hành và được thiết kế theo các chủ đề, chủ điểm liên quan 

đến môi trường giao tiếp xã hội và công việc, lồng ghép các vấn đề cơ bản và 

đơn giản về ngữ pháp, tùy theo từng thị trường tiếp nhận lao động. Về cơ bản 

các ngôn ngữ hiện đang được dạy cho người lao động chủ yếu như sau: Tiếng 

Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc và một số nước Châu Âu ( đi 

nước nào học tiếng nước đó). 

Tuy nhiên, các CSĐT vẫn chủ động điều chỉnh tăng thêm thời lượng và 

nội dung đào tạo tùy theo cấp độ đánh giá theo yêu cầu của NSDLĐ. 

(3). Nghề đào tạo 

Nội dung đào tạo cho các nhóm nghề đi làm việc trong các nhà máy và 

công trường ở nước ngoài chủ yếu như sau: 

Bảng 2.5. Các nhóm nghề và nội dung đào tạo 

I. Nhóm nghề đào tạo 
cho các công trường THỰC HÀNH LÝ THUYẾT 

Nghề mộc xây dựng Làm cốp pha, mộc hoàn thiện 

( các loại cửa, cầu thang…) 

Khái niệm cơ bản về 

kỹ thuật trong xây 
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Nghề nề Xây, trát, ốp lát, thợ sắt (làm 

kết cấu khung ) 

Nghề gia công  

nhôm – kính 

Gia công vách ngăn, khung 

cửa, tủ bếp, cánh cửa 

Nghề lắp đặt điện nước Gia công, lắp đặt hệ thống, 

thiết bị điện, nước 

dựng, cách vẽ và đọc 

bản vẽ xây dựng (bản 

vẽ chi tiết), kỹ thuật 

thi công cơ bản hoặc 

nâng cao, các nội qui 

về an toàn lao động. 

II. Nhóm nghề đào tạo 
cho các nhà máy THỰC HÀNH LÝ THUYẾT 

May công nghiệp: 

Cắt, vắt sổ, may, giặt, là 

Hướng dẫn các thao tác cơ 

bản, vận hành các thiết bị 

chuyên dụng, kỹ thuật gia 

công cơ bản; làm sản phẩm 

thực tế 

Các khái niệm về kỹ 

thuật, cách vẽ và đọc 

bản vẽ may mặc (bản 

vẽ chi tiết),nội qui an 

toàn lao động. 

Cơ khí: Nguội lắp ráp 

(cơ khí, điện, điện tử), 

hàn ( hàn hơi, hàn 

điện), sơn công 

nghiệp… 

Cách sử dụng các máy móc, 

thiết bị (nếu có), kỹ thuật thao 

tác cơ bản/ nâng cao, thực 

hành sản phẩm thực tế, thực 

tập kiểm tra an toàn lao động 

Khái niệm về kỹ 

thuật trong ngành cơ 

khí, cách vẽ và đọc 

bản vẽ cơ khí (bản vẽ 

chi tiết), an toàn 

[Nguồn: Phòng đào tạo của 05 CSĐT] 

2.3.3. Thực trạng hình thức và phương pháp đào tạo 

Qua quan sát và phỏng vấn tại các CSĐT, chúng tôi thấy các hình thức và 

phương pháp sau đây đang được áp dụng: 

+ Đào tạo kiểu học nghề: Phương pháp này rất phổ biến ở Việt Nam, nó 

thường được áp dụng cho những công việc thủ công, cần sự khéo léo, tỉ mỉ như 

thợ nề, thợ điện, thợ kim hoàn…Trong phương pháp này, chương trình đào tạo 

bắt đầu bằng việc học lý thuyết ở trên lớp, sau đó các học viên được đưa đến 

làm việc tại các xưởng thực hành dưới sự hướng dẫn của công nhân lành nghề 

trong một thời gian nhất định; được thực hiện các công việc thuộc nghề cần học 

cho tới khi thành thạo tất cả các kỹ năng của nghề. Phương pháp này dùng để 

dạy một nghề hoàn chỉnh cho công nhân. Quá trình học có thể kéo dài từ 1 đến 3 
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năm (có thể hơn) tùy theo mức độ phức tạp của nghề. Phương pháp này giúp cho 

học viên học tập có hệ thống hơn. Người học sẽ được trang bị tương đối đầy đủ 

cả kiến thức lý thuyết lẫn kỹ năng thực hành. Tuy nhiên phương pháp này tốn 

nhiều thời gian và kinh phí đào tạo, có nhiều phần học không liên quan trực tiếp 

đến công việc trong khi đó lại  không kết hợp được việc dạy ngoại ngữ và giáo 

dục định hướng, gây khó cho công tác quản lý. 

+ Đào tạo kiểu học việc – kèm cặp: Phương pháp này thực chất là sự 

trao đổi và hướng dẫn từ kinh nghiệm của công nhân lành nghề đối với người 

học. Thông qua thực hành và quan sát, người học dần dần hình thành kỹ năng 

nghề và bổ sung các kiến thức liên quan đến nghề nghiệp. Đối với những nghề 

tương đối phức tạp, hoặc các công việc có tính đặc thù, thì việc đào tạo bằng 

kèm cặp không đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.  

+ Đào tạo theo module nghề 

Hiện nay trên thế giới đang thực hiện và hoàn thiện hình thức đào tạo theo 

module nhằm giải quyết nhu cầu có công ăn việc làm ngay cho NLĐ, đồng thời 

hình thức này cũng phù hợp với nhu cầu của NSDLĐ tổ chức sản xuất theo dây 

chuyền ( trong một thời gian rất ngắn, NLĐ có thể đảm đương được một công 

việc nhất định trên một dây chuyền sản xuất).  

Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO) thì khái niệm module kỹ năng hành 

nghề được chính thức hóa với ý nghĩa là tập hợp một số lượng nhất định các 

module nhằm giúp cho người học có được số lượng các kỹ năng cần thiết cho 

việc hành nghề, mỗi nội dung cơ bản được thể hiện qua một module đào tạo, 

trong đó có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành nhằm đảm bảo cho 

NLĐ được huấn luyện không thừa, không thiếu tương ứng với phần việc cụ thể 

mà họ phải đảm nhận được trong quá trình sản xuất. Theo hình thức này, các cơ 

sở đào tạo vẫn có thể kết hợp hài hòa giữa phương pháp đào tạo truyền thống và 

hiện đại. Các nội dung giáo dục định hướng và ngoại ngữ cũng có thể thiết kế 

theo các module phù hợp với yêu cầu của các thị trường khác nhau. 

Theo điều tra bằng phiếu, với câu hỏi số 3 (Mẫu số 2, phụ lục 1): “ Theo 

Anh/ Chị, các phương pháp ĐT tại CSĐT có phù hợp để giúp anh/chị nhanh 
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chóng hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng theo với yêu cầu  trong hợp đồng với 

NSDLĐ nước ngoài không? Với tỉ lệ 48% cho là phù hợp, 36 % cho là bình 

thường và vẫn còn 16% HV cho là chưa phù hợp. Như vậy có thể thấy rằng các 

học viên chưa hoàn toàn yên tâm vào năng lực của mình có thể đáp ứng được 

yêu cầu của NSDLĐ và các phương pháp đào tạo của CSĐT chưa phù hợp với 

sức ép về tiến độ và chất lượng đào tạo ( trong thời gian ngắn nhất, đạt hiệu quả 

cao nhất), chưa có biện pháp cụ thể để tăng sức ép với người học và cả người 

dạy đáp ứng thời gian theo yêu cầu tuyển dụng đặc biệt là với các nội dung thực 

hành, luyện tập. 

Kết quả được thể hiện trong biểu đồ 2.1dưới đây:  

 

Biểu đồ 2.1: Đánh giá của HV về sự phù hợp của phương pháp đào tạo 

Trả lời câu hỏi số 4 (Mẫu số 2, phụ lục 1): “ Tại CSĐT, anh/chị được đào 

tạo theo hình thức nào?” và trả lời phỏng vấn trực tiếp, các học viên cho rằng 

hầu hết được đào tạo theo module nghề (78%) và cho rằng đây là cách dạy và 

học hiệu quả nhất cho học viên là lao động phổ thông không có nghề và trình độ 

học vấn thấp (THCS), trong thời gian ngắn nhất có thể thành thạo một công 

đoạn trong dây chuyền sản xuất hoặc đảm nhiệm được một công việc cụ thể cho 

một nghề... 

Phương pháp học việc – kèm cặp cũng được các CSĐT áp dụng nhưng 

với tỉ lệ thấp (12%), chủ yếu là cho các công việc có tính chất giản đơn, không 

đòi hỏi thời lượng cho lý thuyết nhiều. Có 10% học viên cho biết là đã được đào 
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tạo một nghề hoàn chỉnh trong một thời gian khá dài ( thường là có sự thỏa 

thuận về quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên trước khi đào tạo). Điều này cho 

thấy một số CSĐT cũng xây dựng chiến lược dài hạn cho mình bằng cách tuyển 

sinh và đào tạo 1 nghề hoàn chỉnh theo kiểu các trường nghề nhằm cung ứng lao 

động chất lượng cao cho các thị trường lao động cao cấp. 

Kết quả được thể hiện trong biểu đồ 2.2 dưới đây:  

 

Biểu đồ 2.2: Ý kiến của HV về các hình thức đào tạo 

2.3.4.  Đánh giá của HV và NSDLĐ về chất lượng đào tạo 

2.3.4.1. Đánh giá của học viên đã hoàn thành khóa học về chất lượng đào tạo 

của CSĐT  

 - Với câu hỏi số 2 (Mẫu số 2, phụ lục 1): “Theo Anh (chị), các CSĐT có 

giúp cho anh/chị chuẩn bị đủ kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống và công việc 

của anh/chị theo yêu cầu trong hợp đồng đã ký với  NSDLĐ không?”.  

Nội dung đánh giá được thực hiện theo các mục sau: 

Mục 1: Kiến thức và kỹ năng thực hành nghề  

Mục 2: Kiến thức và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ  

Mục 3: Hiểu biết về pháp luật, các điều khoản hợp đồng ( nội/ ngoại) 

Mục 4: Kiến thức về luật pháp, văn hóa, xã hội, tôn giáo, phong tục tập 

quán… của nước đến làm việc 

Mục 5: Kỹ năng sống, giao tiếp, làm việc 

Mục 6: Các nội quy, qui định trong sinh hoạt và làm việc của NSDLĐ 
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Hầu hết các học viên được hỏi và gửi phiếu đánh giá đều đã biết và hiểu 

rõ nội dung hợp đồng với NSDLĐ ở nước ngoài và đang chờ xuất cảnh. Khi trả 

lời phỏng vấn và điền ý kiến vào phiếu điều tra, các HV cho biết các nội dung và 

thời gian cho một khóa đào tạo hiện nay ở các CSĐT chưa đáp ứng được nhu 

cầu cần thiết cho NLĐ trong cuộc sống và làm việc ở nước ngoài.  

Kết quả được thể hiện trong bảng 2.6 dưới đây:  

Bảng 2.6. Ý kiến đánh giá của học viên đã hoàn thành khóa học về chất 

lượng đào tạo của CSĐT  

Mức độ đánh giá 

Đầy đủ (3đ) 
Bình thường 

(2đ) 
Chưa đầy đủ 
(1đ) 

STT 
Nội dung 
đánh giá 

SL % SL % SL % 

ĐiểmTB�

 

Thứ 
bậc 

1 Mục 1 152 42,5 197 55,1 9 2,4 2,40 ±0,5 6 

2 Mục 2 242 67,7 39 10,8 77 21,5 2,46 ±0,8 5 

3 Mục 3 312 87,4 21 5,8 24 6,8 2,64 ±0,8 3 

4 Mục 4 244 68,3 108 30,2 5 1,5 2,67 ±0,8 2 

5 Mục 5 234 67,7 77 10,8 51 21,5 2,49 ±0,8 4 

6 Mục 6 332 92,9 17 4,9 8 2,2 2,90 ±0,3 1 

 

 Đặc biệt là về kiến thức và kỹ năng nghề, theo kết quả của bảng 2.6,chỉ 

xếp thứ 6 và kiến thức và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ xếp thứ 5với đánh giá ở 

mức trung bình, điểm TB là (2,40 ≤  ≤ 2,46). Các học viên cũng cho biết là về 

nội dung và thời lượng theo qui định trong chương trình khung của Bộ LĐ – TB 

& XH được các CSĐT thực hiện đầy đủ, tuy nhiên thời lượng dành cho thực 

hành, thực tập sản xuất là không nhiều, nhất là thực tập các tình huống giao tiếp 

có sử dụng ngoại ngữ. Việc đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ được đánh giá là 

chưa đầy đủ cho thấy các CSĐT cần phải dành thời gian nhiều hơn nữa trong 

việc rèn kỹ năng nghề và sử dụng ngoại ngữ cho học viên. 

Với điểm trung bình là ( 2,64 ≤  ≤ 2,90), các tiêu chí ở mục 3/4/6 được 

đánh giá ở thứ bậc cao cho thấy các CSĐT rất chú trọng đến công tác giáo dục 

định hướng cho học viên, trang bị cho học viên kiến thức khá đầy đủ về pháp 
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luật, hợp đồng, các nội quy, quy định và kiến thức văn hóa xã hội của nước đến 

làm việc, giúp cho NLĐ có khả năng tiếp cận nhanh với môi trường sống và làm 

việc mới. Nhưng các nội dung về kỹ năng sống, giao tiếp chưa được các học 

viên đánh giá ở mức cao với điểm TB cho tiêu chí 5 là ( 2,49 ≤  ≤ 2,50) cho 

thấy phần lồng ghép các tình huống để học viên thực hành xử lý là chưa đầy đủ, 

có nghĩa là nội dung này có thể chưa được đưa vào giảng dạy chính thức hoặc 

chưa được chú trọng trong quá trình đào tạo.  

2.3.4.2. Ý kiến của NSDLĐ về năng lực của HV khi làm việc ở nước ngoài 

 Nghiên cứu sinh đã tiếp xúc trực tiếp với NSDLĐ ở ngoài nước tại các thị 

trường Nhật Bản, Đài loan và Malaysia về các lĩnh vực xây dựng, dệt may, cơ 

khí và lắp ráp điện tử, phỏng vấn, và lấy ý kiến đánh giá năng lực NLĐ về các 

nội dung sau: 

+ Nội dung 1: Job skills/ Các kỹ năng nghề. 

+ Nội dung 2: Abilities at work ( planning, organizing, managing, dealing with 

problem)/ khả năng tổ chức và giải quyết công việc. 

+ Nội dung 3: Using foreign language/ khả năng sử dụng ngoại ngữ. 

+ Nội dung 4: Social knowledges/ Những kiến thức xã hội. 

+ Nội dung 5: Attitude to work/ thái độ làm việc. 

+ Nội dung 6: Attitude to people/ thái độ đối với mọi người. 

+ Nội dung 7: Following the company’s regulations/ chấp hành nội quy công ty. 

 Và đã thu nhận được nhiều ý kiến đánh giá về tình hình thực tế của lao 

động Việt Nam đã và đang làm việc tại những thị trường nói trên, qua các ý kiến 

trả lời phỏng vấn dựa trên thực tế quản lý tại các công ty khác nhau: 

 Khi được hỏi về kỹ năng nghề, ngoại ngữ, có NSDLĐ cho rằng: 

 “...Lao động Việt Nam có kỹ năng nghề tốt, chăm chỉ, thích làm thêm giờ 

nhưng khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật chưa tốt...rất khó khăn khi trao đổi 

công việc giữa đốc công và công nhân...” (Nam, Giám đốc nhân sự công ty cơ 

khí, Nhật Bản). Hay: 
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 “ Công nhân may của Việt Nam rất nhanh nhẹn, khéo tay và rất thông 

minh. Họ chịu khó làm việc, rất tiết kiệm nhưng lại rất lười nói và học thêm 

tiếng Trung, họ không hiểu được nhiều nên lại càng ngại nói, khi cần trao đổi 

công việc hay có nhu cầu trong sinh hoạt công ty lại phải nhờ người phiên 

dịch”(Nữ, quản đốc phân xưởng – công ty may, Đài Loan) và bà còn có ý 

kiến đề xuất “...các công ty cung ứng nhân lực của Việt Nam cần phải dành thời 

gian luyện tập nghề và ngoại ngữ nhiều hơn nữa cho NLĐ trước khi sang Đài 

Loan làm việc...” 

Hoặc có ý kiến trái chiều từ NSDLĐ như: 

 “... Công nhân xây dựng Việt Nam tuy có biết nghề nhưng không đồng 

đều, nhất là ở những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao như ốp lát, trang trí nội 

ngoại thất hoặc phải đọc bản vẽ kỹ thuật... . Hầu hết tuân thủ kỷ luật lao động 

tốt... nhưng họ nói tiếng Anh rất kém, sinh hoạt bừa bãi và để nơi ở rất bẩn...” 

( Nam, Chủ thầu xây dựng, Malaysia). 

Đa  số đều có những nhận xét mang tính tổng hợp, như: 

 “ Lao động Việt Nam rất vui vẻ, lúc nào cũng cười, tiếp thu công việc 

nhanh, chịu khó làm thêm giờ... các công nhân nam còn hay uống rượu và bắt 

các động vật trong rừng về ăn. Họ nói tiếng Anh không tốt lắm nên chúng tôi 

cũng gặp nhiều khó khăn khi hướng dẫn công việc hoặc muốn thông báo các 

vấn đề có liên quan đến chế độ làm việc hoặc quy định...” ( Nữ, Trưởng phòng 

nhân sự, công ty điện tử, Malaysia). Bà cũng khuyên rằng: “ NLĐ muốn có 

lương cao và việc làm tốt thì phải biết giao tiếp với người quản lý trực tiếp, đốc 

công tại các phân xưởng...”. Hoặc: 

 “ Các công nhân Việt Nam làm việc ở chỗ chúng tôi đều rất tốt, chăm 

làm, nắm bắt kỹ thuật rất nhanh, năng suất lao động cũng cao...nhưng khả năng 

phối hợp với công nhân các nước khác cùng làm việc trong dây chuyền chưa 

được tốt lắm, có lẽ là do nói tiếng Nhật không tốt nên ngại nói và hay hiểu sai 

hoặc hiểu nhầm ý nhau...” ( Nam, Quản đốc -  nhà máy cơ khí, Nhật Bản)  

Tựu chung lại, qua nhiều kênh thông tin, ngoài kỹ năng nghề được đánh 

giá là không đồng đều thì các vấn đề khác được NSDLĐ đánh giá như sau: 
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+ Về khả năng tổ chức và giải quyết công việc: Lao động ở Nhật Bản và Đài 

Loan được đánh giá là tốt còn ở Malaysia được cho là ở mức trung bình. 

+ Về sử dụng ngoại ngữ: hầu hết các chủ SDLĐ đều cho rằng lao động sử dụng 

ngoại ngữ ở mức trung bình, thậm chí là kém như các lao động trên các công 

trường xây dựng ở Malaysia, nhà máy ở Đài Loan, Nhật Bản. 

+ Về hiểu biết xã hội của NLĐ đều được các công ty đánh giá ở mức trung bình 

và yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý điểm này. 

+ Về thái độ làm việc và cư xử với mọi người: tất cả những chủ sử dụng lao 

động về cơ bản đều đánh giá là tốt. 

+ Về việc tuân thủ các qui định, qui chế của công ty: lao động ở Nhật Bản được 

đánh giá là tốt, lao động ở Đài Loan và Malaysia được đánh giá không cao. 

 Tất cả những điều trên cho thấy việc đào tạo NLĐ một cách bài bản là rất 

quan trọng nhất là với những thị trường có thu nhập cao, yêu cầu tuyển dụng của 

NSDLĐ thường khắt khe hơn và chất lượng nguồn nhân lực cũng tốt hơn. Các 

doanh nghiệp thường coi nhẹ chất lượng đào tạo cho các thị trường có thu nhập 

thấp do đòi hỏi của NSDLĐ không quá cao thậm chí người ta còn dùng từ “ thị 

trường dễ tính” để chỉ những nước tiếp nhận nhiều lao động phổ thông và hậu 

quả là nếu lao động không được đào tạo và giáo dục định hướng kỹ càng thường 

phát sinh rất nhiều mâu thuẫn và vi phạm kỷ luật dẫn đến việc NSDLĐ ngại sử 

dụng lao động Việt Nam và khả năng mất thị trường là rất rõ ràng. 

 Trả lời cho câu hỏi 3( Do you like to recruit more Vietnamese workers?/ 

Công ty của Ông/ Bà có nhu cầu tuyển thêm lao động Việt Nam không?)  và 4 ( 

What do you advise to Vietnamese manpower supplying companies?/ Ông/ Bà 

có góp ý gì với các công ty cung ứng lao động của Việt Nam?)  

- Những NSDLĐ được hỏi đều cho biết vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp tục 

NLĐ Việt Nam. Họ đánh giá cao sự chăm chỉ, thông minh của NLĐ và mong 

muốn các công ty cung ứng lao động phía Việt Nam chú ý đào tạo tốt hơn nữa 

cho NLĐ về kỹ năng nghề, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm.  

- Các chủ sử dụng lao động Nhật lưu ý các công ty cung ứng LĐ Việt 

Nam cần tập trung vào công tác giáo dục định hướng nhiều hơn nữa, vì họ cho 
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rằng ý thức tự giác làm việc, tính kỷ luật và niềm đam mê với công việc của mối 

người lao động là điều quan trọng nhất, còn kỹ năng nghề và ngoại ngữ nếu còn 

yếu thì hoàn toàn có thể học và nâng cao trong quá trình làm việc. 

- Các chủ sử dụng lao động nước ngoài đều mong muốn các CSĐT ở Việt 

Nam có chiến lược tuyển sinh và đào tạo sẵn nguồn để đón đầu các cơ hội tuyển 

dụng khi có nhu cầu , đảm bảo cung ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng trong 

thời gian ngắn nhất để tạo thế cạnh tranh với các thị trường cung ứng khác. 

2.4. Thực trạng quản lý đào tạo tại CSĐT của doanh nghiệp 

2.4.1. Nhận thức của CBQL và GV về tầm quan trọng của các thành tố 

quản lý đào tạo theo mô hình CIPO 

Công tác quản lý đào tạo người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc 

ở nước ngoài có tầm quan trọng và ý nghĩa rất lớn trong chiến lược phát triển 

chương trình quốc gia về XKLĐ. Qua trưng cầu ý kiến bằng phiếu hỏi kết hợp 

với phỏng vấn nhanh 191 CBQL và GV của 05 CSĐT cho XKLĐ (mẫu số 1, 

phụ lục 1) về nhận thức về tầm quan trọng của các thành tố quản lý theo mô 

hình CIPO, kết quả được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.7: Nhận thức của CBQL và GV về tầm quan trọng của các 

thành tố quản lý đào tạo theo mô hình CIPO 

Nhận thức 

Rất quan trọng Quan trọng 
Không quan 

trọng 
STT Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % 
1 QL các yếu tố bối cảnh 162 85 29 15 0 0 

2 QL đầu vào 181 95 10 5 0 0 

3 QL quá trình đào tạo  175 91 16 9 0 0 

4 QL đầu ra  172 90 19 10 0 0 

 
Hầu hết các câu trả lời đều cho rằng công tác quản lý đào tạo với các 

thành tố được nêu là rất quan trọng ( 85 đến 95%) và quan trọng, không nội 

dung nào được cho là không quan trọng.Theo sắp xếp thứ bậc đánh giá “rất quan 

trọng” có thể nhận thấy các CBQL và GV cho rằng công tác quản lý các yếu tố 
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đầu vào(95%) và quản lý quá trình đào tạo (91%) đóng vai trò rất quan trọng và 

quyết định trong đào tạo người lao động trước khi tham gia vào thị trường lao 

động ngoài nước. 

Kết quả trên cũng cho thấy rằng các CBQL và GV đều thống nhất cao và 

cho rằng các yêu cầu cơ bản trong công tác quản lý đào tạo của CSĐT mình hiện 

tại và lâu dài là rất cần thiết nhằm đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường 

lao động quốc tế, tạo ra sự khác biệt để tăng tính cạnh tranh và phát triển trong 

bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

2.4.2. Thực trạng quản lý các yếu tố bối cảnh 

Bảng 2.8. Kết quả đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên về thực 

trạng quản lý các yếu tố bối cảnh 

Thực hiện 

Tốt (4đ)
Khá 
(3đ) 

TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

ST
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB

 

Thứ 
bậc 

1 
Hiểu biết và nắm bắt được các cơ 
hội từ trong nước và quốc tế 
(chính sách, lợi ích của TCH…) 

113 59,3 67 34,9 10 5,3 1 0,5 
3,53 
±0,6

 
4 

2 
Chỉ rõ các thách thức mà CSĐT 
đang phải đối mặt (cạnh 
tranh,chất lượng, công nghệ…) 

115 60,3 70 36,8 6 2,9 0 0,0 
3,57 
±0,5

 
2 

3 

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, công 
nhân viên trong CSĐT hiểu và đánh 
giá đúng tầm quan trọng của môi 
trường thể chế đối với hoạt động của 
đơn vị. 

112 58,4 75 39,2 5 2,4 0 0,0 

 
 

3,55 
±0,5

 
 

3 

4 

Thường xuyên cập nhật và phổ 
biến cho CB, GV, CNV những 
thay đổi về chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước đối 
với công tác XKLĐ. 

147 77,0 37 19,6 6 2,9 1 0,5 

 
3,73 
±0,5

 
 

1 

5 

Tổ chức các buổi tập huấn nhằm 
nâng cao nhận thức và hiểu biết 
cho CB, GV, CNV về sự khác 
biệt về văn hóa, xã hội của các 
vùng miền – địa bàn tuyển sinh 
của Công ty. 

72 37,8 98 51,2 20 10,5 1 0,5 

 
 

3,26 
±0,6

 
 

5 

6 Chủ động tìm hiểu, nắm bắt kịp 67 34,9 10 53,6 21 11,0 1 0,5   
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thời các biến động do tác động 
của toàn cầu hóa đến công tác 
quản lý để có biện pháp ứng phó 
hiệu quả. 

2 3,22 
±0,6

 
6 

7 

Tổ chức nghiên cứu nhu cầu của 
thị trường LĐ trong nước và 
ngoài nước để xây dựng kế hoạch 
tuyển sinh và ĐT phù hợp. 

49 25,4
10
2

53,6 33 17,2 7 3,8 

 
3,00 
±0,7

 
 

7 

 

Kết quả khảo sát ở bảng 2.8 và qua phỏng vấn trực tiếp cho thấy: 

Với điểm trung bình ở mức khá cao cho các tiêu chí 1 và 2 là 3,53 ≤  ≤ 

3,57 và xếp ở thứ bậc 4 và 2, các CBQL và GV đã cho rằng các CSĐT đã rất chú 

trọng nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước để tuyên 

truyền và giúp NLĐ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các ưu đãi, hỗ trợ từ 

chương trình XKLĐ đồng thời có được hiểu biết về những lợi ích của toàn cầu 

hóa đối với Việt Nam nói chung và công tác cung ứng lao động cho nước ngoài 

nói riêng nhằm nắm bắt được những cơ hội hợp tác và tìm kiếm đối tác để mở 

rộng thị trường. Bên cạnh đó, các CSĐT cũng đã thấy rõ được các thách thức và 

hạn chế mà CSĐT đang phải đối mặt khi tham gia vào thị trường lao động quốc 

tế như sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước và các công ty cung ứng lao động 

Với tiêu chí 3 “Yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong CSĐT hiểu và 

đánh giá đúng tầm quan trọng của môi trường thể chế đối với hoạt động của đơn vị”, và 

tiêu chí 4 “Thường xuyên cập nhật và phổ biến cho CB, GV, CNV những thay đổi 

về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác XKLĐ”, đa số 

CBQL và GV đánh giá công tác thực hiện của các CSĐT đạt ở mức khá, tốt với điểm 

TB đạt cao (3,55 ≤  ≤ 3,73). Tiêu chí 4 được xếp ở thứ bậc 1 và tiêu chí 3 ở mức 3,  

điều đó cho thấy lãnh đạo của CSĐT nhận thức rất rõ ảnh hưởng của các chính sách của 

Đảng và Nhà nước đến các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là tạo thuận lợi cho 

công tác tuyên truyền tuyển sinh, hỗ trợ NLĐ trước và sau khi tham gia chương trình. 

Đồng thời có thông tin kịp thời cho CB, GV để có thay đổi phù hợp về nội dung trong 

các bài giảng về giáo dục định hướng và hướng dẫn cho học viên thực hiện đúng các 
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quy định hiện hành của các cơ quan công quyền, tránh làm mất thời gian của học viên 

cho các thủ tục về tài chính, xuất nhập cảnh… 

Tiêu chí thứ năm “ Tổ chức các buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và 

hiểu biết cho CB, GV, CNV về sự khác biệt về văn hóa, xã hội của các vùng 

miền – địa bàn tuyển sinh của Công ty” được xếp thứ 5 với điểm TB là 3,26 ≤ 

< 3,50 cho thấy: Những đối tượng được hỏi chưa đánh giá cao công tác quản lý 

vấn đề này hay nói cách khác là các CSĐT chưa chú trọng đến nghiên cứu và tổ 

chức hướng dẫn cho CB, GV hiểu và có kiến thức về các vùng miền – nơi mà 

các học viên đã sinh sống, để có cái nhìn rõ hơn về nhận thức và trình độ văn 

hóa của các đối tượng đào tạo nhằm tạo ra môi trường học tập và sinh hoạt hài 

hòa với các học viên có điểm xuất phát khác nhau, tạo điều kiện cho học viên 

nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, xây dựng tác phong công nghiệp 

cho các học viên ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn, miền núi… 

Hai tiêu chí còn lại là “Chủ động tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các biến động 

do tác động của toàn cầu hóa đến công tác quản lý để có biện pháp ứng phó 

hiệu quả” và “Tổ chức nghiên cứu nhu cầu của thị trường lao động trong nước 

và ngoài nước để xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo phù hợp” được xếp 

thứ bậc áp chót và được đánh giá ở mức trung bình với điểm TB ( 3,00 ≤  ≤ 

3,22), đồng thời với các ý kiến được hỏi qua phỏng vấn nhanh chúng tôi nhận 

thấy: trên 90% số người được hỏi đánh giá cao tính cần thiết của các hoạt động 

quản lý này.  

Tuy nhiên, cách quản lý thường hay bị động do thiếu thông tin, có ít kênh 

thông tin chính thống dẫn đến hậu quả là thường lúng túng và chậm trễ trong xử 

lý khi có các biến động bất thường xảy ra như chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, 

sự chuyển hướng của các nền kinh tế...  

Các CSĐT có tổ chức nghiên cứu nhu cầu của thị trường lao động quốc 

tế, nhưng chưa chủ động xây dựng được kế hoạch tuyển sinh để đào tạo nguồn 

sẵn sàng cung ứng cho đối tác nước ngoài. Nguyên nhân của sự chậm trễ này 

được cho là các CSĐT thường phụ thuộc vào các yêu cầu sẵn có của NSDLĐ, 
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chưa dám mạnh dạn đầu tư tuyển sinh tạo nguồn đào tạo nên thường thiếu hụt về 

số lượng, thời gian dành cho đào tạo có thể bị rút ngắn, ảnh hưởng đến chất 

lượng đào tạo. Để tránh được tình trạng này, các CSĐT phải có chiến lược 

nghiên cứu, xây dựng được mục tiêu cụ thể và dài hạn để không bị động và lúng 

túng trong xử lý các tình huống phát sinh. 

2.4.3. Thực trạng quản lý các yếu tố đầu vào 

2.4.3.1. Thực trạng quản lý tuyển sinh  

Bảng 2.9. Kết quả đánh giá của CBQL, GV về thực trạng quản lý tuyển sinh  

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Khảo sát yêu cầu của thị trường 
lao động quốc tế 

82 43,1 93 48,8 15 8,1 0 0,0 
3,34 
±0,6

6 

2 
Khảo sát nhu cầu của người lao 
động 

74 38,5 70 36,4 32 16,5 16 8,6 
3,03 
±0,7

8 

3 
Xây dựng và ban hành các văn 
bản về tiêu chuẩn tuyển sinh 

112 58,4 75 39,2 5 2,4 0 0,0 
3,55
±0,5

4 

4 
Thông báo, truyền thông, tư vấn 
tuyển sinh 

147 77,0 37 19,6 6 2,9 1 0,5 
3,73 
±0,5

1 
 

5 
Nhận, xét tuyển hồ sơ theo yêu 
cầu tuyển sinh 

118 61,7 67 34,9 6 3,4 0 0,0 
3,58 
±0,5

3 

6 
Thông báo công khai danh sách 
trúng tuyển và nhập học 

125 65,6 57 30,1 8 4,3 0 0,0 
3,61 
±0,5

2 

7 
Thực hiện đúng các quy định 
chung của nhà nước về tuyển 
sinh 

112 58,4 72 37,8 7 3,8 0 0,0 
3,54 
±0,5

5 

8 
Tuyển sinh theo mục tiêu đã xây 
dựng 

60 31,6 96 50,2 31 16,3 4 1,9 
3,11 
±0,7

7 

 

Theo kết quả thu được ở bảng 2.9, đồng thời kết hợp phỏng vấn chúng tôi  

nhận thấy tất cả các cán bộ, giáo viên đều nhận thức được tầm quan trọng và sự 

cần thiết của công tác chuẩn bị cho tuyển sinh. Tuy nhiên, việc khảo sát yêu cầu 

của thị trường lao động quốc tế và khảo sát nhu cầu của người lao động vẫn 

chưa được thực hiện một cách nghiêm túc với mức đánh giá là trung bình với 

điểm TB lần lượt là 3,34 và 3,03 ≤ < 3,50 và được xếp ở thứ bậc rất thấp lần 
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lượt là 8 và 6, chính điều này đã làm cho các CSĐT gặp nhiều lúng túng trong tư 

vấn tuyển sinh và NLĐ cũng có ít sự lựa chọn hơn. Do đó, đây cũng là 2 việc 

mà các CSĐT nên khảo sát kỹ để có đầy đủ thông tin định hướng thị trường và 

tư vấn cho NLĐ lựa chọn và tham gia chương trình theo với năng lực và nguyện 

vọng. Cũng chính vì điều đó, theo tiêu chí 8, mà việc thực hiện tuyển sinh theo 

các mục tiêu đã xây dựng cũng không được đánh giá cao với thứ bậc 7 và điểm 

trung bình khiêm tốn là 3,11 ≤ < 3,50. 

Việc xây dựng và ban hành các văn bản về tiêu chuẩn tuyển sinh và thông 

báo, truyền thông, tư vấn tuyển sinh được cho là tốt và đúng quy định với tỉ lệ 

đồng thuận và điểm TB ở mức cao (3,55 ≤  ≤ 3,73) và đứng ở thứ bậc 4 và 1 

cho thấy: Làm tốt các công việc trên sẽ giúp cho các cán bộ tuyển sinh có cơ sở 

để tư vấn một cách chuyên nghiệp và NLĐ có được các kênh thông tin chính 

thống trong việc lựa chọn và đăng ký theo các khóa học phù hợp với nhu cầu. 

Nếu không làm tốt các khâu này các công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 

việc tuyển lao động trong nước, dễ bị mất uy tín với các địa phương. Chính vì 

vậy, các cán bộ quản lý thường rất sát sao chỉ đạo công việc này.  

Các tiêu chí còn lại (5,6,7) được đánh giá là tốt, với điểm trung bình lần 

lượt là 3,50 < ≤ 3,58/ 3,61/ 3,54 cho thấy các CSĐT đều thực hiện đúng các 

quy định chung của nhà nước về tuyển sinh, nhận và xét tuyển hồ sơ đúng quy 

trình và theo yêu cầu tuyển sinh. Đồng thời thông báo công khai minh bạch danh 

sách trúng tuyển và thông báo nhập học để học viên yên tâm và chủ động thu 

xếp theo học đúng kế hoạch. 

2.4.3.2.Thực trạng khảo sát nhu cầu HV của CSĐT 

        Để làm rõ hơn thực trạng công tác chuẩn bị sau tuyển sinh và lập kế hoạch 

đào tạo, chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến của 357 học viên vừa kết thúc khóa 

học về thực trạng khảo sát của CSĐT với nhu cầu của HV theo nội dung sau: 

+ Mục 1: Tổ chức khảo sát nhu cầu của học viên sau tuyển sinh 

+ Mục 2: Tổ chức khảo sát trình độ của học viên để phân lớp 

+ Mục 3: Tổ chức khảo sát nhu cầu của học viên theo nguyện vọng 
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+ Mục 4: Tổ chức khảo sát nhu cầu của học viên bằng phỏng vấn 

+ Mục 5: Tổ chức khảo sát nhu cầu của học viên bằng phiếu điều tra 

+ Mục 6: Đảm bảo công bằng cho các HV 

Bảng 2.10. Kết quả đánh giá của HV đã tốt nghiệp về thực trạng khảo sát nhu 

cầu HV của CSĐT  

Mức độ đánh giá (SL = 357) 

Đầy đủ (3đ) 
Bình thường 

(2đ) 
Chưa đầy đủ 

(1đ) 
STT 

Nội dung 
đánh giá 

SL % SL % SL % 

ĐiểmTB�

 

Thứ 
bậc 

1 Mục 1 152 42,5 197 55,1 9 2,4 2,40 ±0,5 5 

2 Mục 2 198 55,4 39 10,8 121 33,8 2,21 ±0,9 6 

3 Mục 3 312 87,4 21 5,8 24 6,8 2,64 ±0,8 2 

4 Mục 4 247 69,2 52 14,5 58 16,3 2,52 ±0,7 3 

5 Mục 5 242 67,7 39 10,8 77 21,5 2,46 ±0,8 4 

6 Mục 6 332 92,9 17 4,9 8 2,2 2,90±0,3 1 
 

Theo kết quả ở bảng 2.10, có thể thấy các CSĐT chưa làm tốt công tác 

khảo sát  nhu cầu của học viên sau tuyển sinh với điểm TB là 2,40 ≤ <2,50 và 

có tới 33,8 % HV cho rằng việc tổ chức khảo sát trình độ của học viên để phân 

lớp ở mức kém và điểm TB được đánh giá là 2,21 ≤ <2,50, cả hai đều được 

xếp ở thứ bậc thấp là 5 và 6. Tiêu chí 3 được xếp ở thứ bậc 2 vì hầu hết các học 

viên được xếp lớp theo nguyện vọng cá nhân và bản thân NLĐ chỉ chú ý đến 

mong muốn của mình chứ không tự đánh giá trình độ của mình để đăng ký lớp 

học vừa sức, chính vì vậy tiêu chí 3 lại được các HV đánh giá việc thực hiện ở 

mức cao với điểm TB là 2,50 < ≤ 2,64. 

 Việc tổ chức khảo sát nhu cầu của học viên bằng phỏng vấn được cho là 

đạt yêu cầu ở mức cao, đứng thứ bậc 3 với điểm TB là 2,50 < ≤ 2,52, vì đa số 

các học viên trước khi nhập học đều được phỏng vấn và tư vấn trước khi đưa ra 

nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, việc tổ chức khảo sát nhu cầu của học viên 

bằng phiếu điều tra chỉ được xếp ở bậc 4 và được đánh giá ở mức trung bình với 

điểm TB là 2,46 ≤ <2,50 cho thấy công việc này chưa được thực hiện một cách 
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thường xuyên và hầu như các CSĐT đều lúng túng trong việc xây dựng được bộ 

phiếu điều tra đúng quy chuẩn, mới chỉ thực hiện khi có yêu cầu và mẫu của các 

đối tác nước ngoài. 

 Các HV đều nhận xét là CSĐT luôn đảm bảo sự công bằng cho các HV 

trong đào tạo với điểm TB ở mức rất cao là 2,50 < ≤ 2,90, do đó tiêu chí này 

được xếp ở thứ bậc 1, chính điều này thể hiện rất rõ ảnh hưởng của cơ chế thị 

trường đến công tác quản lý của CSĐT, có minh bạch và công bằng mới thu hút 

được nguồn tuyển sinh và tạo ra được sự tin cậy của HV và gia đình họ.  

Về nhu cầu của người lao động 

Việc hiểu rõ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của NLĐ và những nhu 

cầu thực sự của họ là việc làm rất cần thiết với các CSĐT. Nắm vững những thông 

tin này giúp cơ sở đào tạo xác lập được mục tiêu chính xác cho quá trình đào tạo, 

định hướng thay đổi, điều chỉnh nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy 

cho phù hợp với đối tượng được đào tạo. Chúng tôi đã phỏng vấn và phát phiếu 

trưng cầu ý kiến (Mẫu số 2, Phụ lục 1)  cho tổng số 357 lao động của các CSĐT 

vừa hoàn thành khóa đào tạo đang chờ xuất cảnh, kết quả thu được như sau: 

- Với câu hỏi 3: “Anh (chị) tham gia chương trình XKLĐ vì những nhu cầu nào 

trong những nhu cầu dưới đây: 1).Có công ăn, việc làm; 2). Nhu cầu kinh tế;  

3). Nhu cầu mong muốn được thay đổi; 4). Nhu cầu khác”.  

Kết quả thu được thể hiện trên biểu đồ 2.3 sau: 

 

65%

20%

10%

5%

Nhu cầu của người lao động

Có công ăn, việc làm

Nhu cầu kinh tế

Nhu cầu mong muốn 
được thay đổi

Nhu cầu khác

 

Biểu đồ 2.3. Nhu cầu của HV khi tham gia chương trình XKLĐ 
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Nhu cầu 1 – có công ăn việc làm, được 65% những người được hỏi xác 

nhận ngay chứng tỏ rằng nhà nước và các doanh nghiệp đã đánh giá đúng nhu 

cầu của NLĐ Việt Nam hiện nay là cần giải quyết việc làm, đó cũng là nhu cầu 

cấp bách của cả xã hội.  

Nhu cầu 2 – vì phát triển kinh tế, được mọi người trao đổi sôi nổi và có 

nhiều ý kiến khác nhau nhưng tựu chung lại đa số những người được hỏi đều 

không đặt vấn đề làm kinh tế lên hàng đầu ( khoảng 20 % số người được hỏi, 

chủ yếu là học viên chuẩn bị tham gia thị trường Nhật Bản có nhu cầu này), họ 

đều có mong muốn là có được việc làm và thu nhập ổn định, nếu có điều kiện thì 

tranh thủ làm thêm hoặc gia hạn hợp đồng để có thêm thu nhập chính đáng, tiết 

kiệm để gửi về giúp đỡ gia đình.  

Có 10 % trong tổng số những người được hỏi cho biết họ tham gia vì nhu 

cầu 3 -  mong muốn được thay đổi,  tham gia chương trình XKLĐ để có điều 

kiện ra nước ngoài, được mở rộng tầm mắt ra thế giới và điều quan trọng hơn cả 

là NLĐ có được một nghề và hy vọng sẽ cố gắng lao động để tích lũy được một 

số vốn liếng nho nhỏ đủ để thay đổi nghề nghiệp hoặc tạo dựng việc làm mới 

khi trở về Việt Nam.  

Số còn lại 5 % - nhu cầu 4, có nhiều mong muốn khác như muốn có thêm 

được một nghề và kinh nghiệm, sau về nước có thể tự xây dựng cơ sở sản xuất 

kinh doanh cho chính mình, học và làm việc thật tốt để tích lũy, tìm kiếm cơ hội 

xuất cảnh sang thị trường khác, ... 

2.4.3.3.Thực trạng quản lý xây dựng mục tiêu đào tạo 

Bảng 2.11. Kết quả đánh giá của CBQL và GV về thực trạng QL xây dựng 

mục tiêu ĐT 

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Xây dựng mục tiêu chung theo 
định hướng của Đảng, Nhà nước, 
các Bộ, ngành về XKLĐ. 

113 59,3 67 34,9 10 5,3 1 0,5 
3,53 
±0,6

 
2 

2 Theo mục tiêu của các tổ chức 140 73,2 45 23,4 6 3,4 0 0,0 3,69  



  95 

chính phủ, cơ quan chủ quản, các 
địa phương (về giải quyết công 
ăn việc làm cho lao động dôi dư, 
thực tập nâng cao trình độ kỹ 
thuật). 

±0,5  
1 
 
 
 

3 

Xác định mục tiêu đào tạo của 
doanh nghiệp (Về kiến thức, kỹ 
năng, thái độ): đảm bảo các mục 
tiêu chung đồng thời phù hợp với 
đặc điểm của từng thị trường và 
yêu cầu của NSDLĐ. 

67 34,9 87 45,5 36 19,1 1 0,5 
3,14 
±0,7

 
 

3 

4 

Xây dựng mục tiêu ĐT cho từng
môn học, nghề học đáp ứng được 
yêu cầu của từng thị trường lao 
động quốc tế. 

58 30,6 78 40,7 47 24,4 8 4,3 
2,97 
±0,7

 
 

4 

Qua kết quả khảo sát ở bảng 2.11trên, cho thấy: 

Tiêu chí 1 và 2 được các CBQL và GV đánh giá khá cao với thứ bậc là 2 

và 1, điểm TB là ( 3,53 ≤  ≤ 3,69) cho thấy các CSĐT đã rất chú trọng trong 

việc xây dựng mục tiêu đào tạo theo chủ trương và định hướng của Chính phủ, 

các ngành, địa phương để giải quyết lao động dôi dư từ các ngành, tạo công ăn 

việc làm cho NLĐ ở các vùng sâu, vùng xa. 

Tuy nhiên, tiêu chí 3 chỉ được đánh giá ở mức trung bình với ( 3,14 ≤ < 

3,50) cho thấy các CSĐT còn đang rất lúng túng trong việc vừa đảm bảo được 

mục tiêu chung vừa xác định mục tiêu đào tạo cụ thể cho từng thị trường và đặc 

biệt là phải phù hợp với yêu cầu của những NSDLĐ khác nhau.  

Cũng vì vậy mà tiêu chí 4 được đánh giá ở vị trí thấp nhất - mức trung 

bình yếu với điểm TB là ( 2,97 ≤ < 3,00) càng cho thấy rõ những hạn chế của 

các CSĐT của doanh nghiệp trong việc quản lý mục tiêu đào tạo cho từng môn 

học, nghề học đáp ứng được yêu cầu khác nhau của từng thị trường lao động 

khác nhau, và từ hạn chế đó làm ảnh hưởng đến công tác xây dựng khung năng 

lực để đánh giá kết quả đào tạo học viên và là cơ sở để xác định chuẩn đầu ra 

cho quá trình đào tạo. Qua khảo sát kết hợp phỏng vấn và tìm hiểu thực tế, 

chúng tôi chưa thấy CSĐT nào xây dựng được bộ khung năng lực chuẩn đầu ra 

của học viên cho các thị trường khác nhau. 
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2.4.3.4.Thực trạng quản lý lập kế hoạch đào tạo 

Bảng 2.12. Kết quả đánh giá của CBQL và GV về thực trạng QL lập kế hoạch 

đào tạo 

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 

Xem xét các tác động của yếu tố 
bối cảnh đến công tác đào tạo 
(nhu cầu của thị trường lao động 
trong và ngoài nước) 

78 40,7 99 51,7 14 7,1 1 0,5 
3,32 
±0,6

 
4 

2 
Phân tích năng lực đào tạo của 
cơ sở đào tạo và kết quả tuyển 
sinh 

79 41,6 96 50,2 14 7,2 2 1,0 
3,32 
±0,6

 
5 

3 
Xây dựng kế hoạch đào tạo tổng 
hợp 

112 58,4 72 37,8 7 3,8 0 0,0 
3,54 
±0,5

2 

4 
Thảo luận, lấy ý kiến của các bộ 
phận có liên quan (điều chỉnh để 
đảm bảo tính khả thi cao) 

58 30,6 78 40,7 47 24,4 8 4,3 
2,97 
±0,7

 
7 

5 
Lập kế hoạch chi tiết, cụ thể, 
trình duyệt 

124 65,1 62 32,5 5 2,4 0 0,0 
3,63 
±0,5

1 
 

6 
Ban hành kế hoạch đã được phê 
duyệt 

113 59,3 67 34,9 10 5,3 1 0,5 
3,53 
±0,6

3 

7 
Tổ chức thực hiện, tiếp nhận 
phản hồi, điều chỉnh (nếu cần 
thiết) 

67 34,9 87 45,5 36 19,1 1 0,5 
3,14 
±0,7

 
6 

Qua phỏng vấn và đánh giá bằng phiếu hỏi, kết quả đánh giá thể hiện như sau: 

Tiêu chí 1 - Việc xem xét các tác động của yếu tố bối cảnh đến công tác 

đào tạo của CSĐT chưa được các CBQL và GV đánh giá cao với mức điểm TB 

là 3,32 ≤ < 3,50 và xếp ở thứ bậc 4, điều này cũng chứng tỏ các CSĐT mặc dù 

đã có nhiều cố gắng trong việc phân tích các yếu tố bối cảnh nhưng chưa vận 

dụng hoặc có biện pháp điều tiết các tác động của bối cảnh thông qua lập kế 

hoạch đào tạo phù hợp với tình hình biến động thường xuyên của thị trường. 

 Các CSĐT cũng chưa thực sự làm tốt công việc phân tích năng lực đào 

tạo của cơ sở đào tạo và kết quả tuyển sinh với mức đánh giá trung bình và 

điểm TB cũng là 3,32 ≤ < 3,50, những yếu tố này không được quan tâm đúng 

mức sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch và đảm bảo mục tiêu đào tạo. 
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 Việc xây dựng kế hoạch đào tạo tổng hợp được đánh giá là đạt yêu cầu 

với điểm số TB là 3,50 < ≤ 3,54 bởi vì đây là một công việc thường kỳ của các 

cơ sở giáo dục và thường làm 1 năm một lần để có căn cứ triển khai các hoạt 

động đào tạo chứ không tiến hành xây dựng kế hoạch cho từng thị trường cụ thể, 

nhưng đây có lẽ lại là một khiếm khuyết mà các đơn vị cần khắc phục.  

 Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của các bộ phận có liên quan nhằm tìm 

ra những hạn chế hoặc điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi cao cũng không được 

đánh giá cao với điểm trung bình là 2,97 ≤ < 3,50 và xếp thứ bậc thấp nhất cho 

thấy các CSĐT không  tổ chức thường xuyên các hoạt động trao đổi ý kiến bổ 

khuyết cho kế hoạch theo nhu cầu thay đổi của thị trường. 

Việc lập kế hoạch chi tiết, cụ thể, trình duyệt và ban hành kế hoạch đã 

được phê duyệt được thực hiện đúng quy định và được đánh giá ở thứ bậc 1 với 

điểm trung bình khá cao là (3,50 ≤  ≤ 3,63). 

Tiêu chí 7 - Tổ chức thực hiện, tiếp nhận phản hồi, điều chỉnh được xếp 

thứ 6, được đánh giá mức trung bình với số điểm là 3,22 ≤ < 3,50, lý giải về 

việc này, một số cán bộ cho biết đây cũng là mặt hạn chế của công tác quản lý vì 

các học viên thuộc nhiều thành phần khác nhau, lứa tuổi khác nhau và trình độ 

nhận thức cũng khác nhau cho nên các CSĐT còn rất lúng túng trong việc xác 

định và phân loại đối tượng để xếp lớp cho phù hợp đảm bảo kế hoạch đào tạo.  

2.4.3.5.Thực trạng quản lý xây dựngnội dung chương trình đào tạo 

Bảng 2.13. Kết quả đánh giá của CBQL và GV về thực trạng QL xây dựng nội 

dung chương trình đào tạo 

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Xây dựng chương trình đào tạo 
chung theo khung chương trình 
của Bộ LĐTB&XH 

115 60,3 70 36,8 6 2,9 0 0,0 
3,57 
±0,5

 
2 

2 
Xây dựng chương trình cho các 
thị trường khác nhau 

89 46,5 85 44,5 10 5,3 7 3,7 
3,39 
±0,7

4 

3 Nội dung chương trình có tính 79 41,6 96 50,2 14 7,2 2 1,0 3,32  
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linh hoạt, tạo được khả năng liên 
thông và thích hợp với yêu cầu 
của thị trường lao động quốc tế 

±0,6 5 

4 
Đảm bảo thời lượng theo kế 
hoạch 

112 58,4 75 39,2 5 2,4 0 0,0 
3,55 
±0,5

3 

5 Phù hợp với đối tượng đào tạo 124 65,1 62 32,5 5 2,4 0 0,0 
3,63 
±0,5

1 

6 

Nghiên cứu đổi mới nội dung 
chương trình cho phù hợp với 
yêu cầu của người sử dụng lao 
động 

70 36,4 104 54,5 15 8,1 2 1,0 
3,26 
±0,6

 
6 

7 
Thực hiện cập nhật, điều chỉnh 
khi cần thiết 

67 34,9 102 53,6 21 11,0 1 0,5 
3,22 
±0,6

7 

 

Chương trình đào tạo của doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở mục 

tiêu của chính mình đã đề ra.Kết quả khảo sát trên đã cho thấy các CSĐT phải 

xây dựng chương trình đào tạo dựa vào các mục tiêu chung và chương trình 

khung của Bộ LĐTB&XHcho nên việc xây dựng chương trình đúng các mục 

tiêu đào tạo là quy định bắt buộc của các CSĐT cho XKLĐ. Do vậy,tiêu chí 1 

đã được đánh giá ở thứ bậccao (2) với điểm số TB là ( 3,50 <  ≤ 3,57) 

Tiêu chí 2 –Xây dựng chương trình cho các thị trường khác nhau được 

đánh giá ở mức trung bình, xếp thứ bậc 4, điểm TB là 3,39 ≤ < 3,50. 

 Chương trình đào tạo của các CSĐT thường được tổ chức theo các 

module khác nhau để phù hợp với các đối tượng khác nhau và yêu cầu của 

NSDLĐ. Chính vì vậy, hình thức đào tạo này giúp cho CSĐT khi cần có thể 

kết hợp các module vào để đào tạo được một ngành nghề hoàn chỉnh. Tuy 

nhiên, tiêu chí 3 chỉ được đánh giá ở mức trung bình, xếp thứ 5 với điểm TB 

là ( 3,32≤ <3,50) vì nội dung chương trình chưa linh hoạt, và chưa thích ứng 

với các yêu cầu khác nhau của thị trường lao động quốc tế. 

Tiêu chí thứ tư và năm được xếp thứ bậc 3 và 1 và được đánh giá là 

thực hiện tốt với điểm TB khá cao là ( 3,55 ≤  ≤ 3,63) do đã được chuẩn bị kỹ 

càng từ khi phân loại sau tuyển sinh và đã được đưa vào kế hoạch thực hiện. 

Tiêu chí 6 – xếp thứ 6, không được đánh giá cao ( 3,26≤ < 3,50), do 

việc nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình cho phù hợp với yêu cầu của 
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NSDLĐ chưa được chú trọng, cập nhật các thông tin không liên tục, chưa có 

sự phối hợp nhịp nhàng giữa phòng thị trường và GV trực tiếp giảng dạy.  

Tiêu chí 7 – xếp thứ bậc 7, cho thấy việc Thực hiện cập nhật, điều chỉnh 

khi cần thiết phù hợp với nội dung chương trình cũng được đánh giá là chưa 

đạt yêu cầu( 3,22 ≤ < 3,50). Nội dung ở một số chương trình không được cập 

nhật, bổ sung những kiến thức mới, công nghệ tiên tiến, qua nhiều năm mà 

vẫn giữ nguyên như cũ cho nên đã bị lạc hậu so với thực tiễn, chưa đáp ứng 

được nhu cầu của các đối tác. Bên cạnh đó, công tác tổ chức, kiểm tra, đánh 

giá việc thực hiện nội dung, chương trình đào tạo của doanh nghiệp chưa 

được thực hiện thường xuyên nên việc điều chỉnh nội dung chương trình 

không kịp thời. Lãnh đạo các doanh nghiệp cần phải nhìn nhận rõ “lỗ hổng” 

này và phải sửa chữa ngay bằng cách thành lập một ban chuyên trách về xây 

dựng, bổ sung chương trình đào tạo nhằm tham mưu cho lãnh đạo trong việc 

theo dõi, điều chỉnh và quản lý thực hiện nội dung chương trình. 

Qua phân tích thực trạng ở phần trên, chúng ta thấy các CSĐT cần phải có 

sự điều chỉnh về mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo sao cho phù hợp với 

thực tiễn thị trường lao động hiện nay. 

2.4.3.6. Thực trạng quản lý các hình thức và phương pháp đào tạo 

Bảng 2.14. Kết quả đánh giá của CBQL và giáo viên về QL hình thức và 

phương pháp đào tạo 

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 Tổ chức đào tạo kiểu học nghề 58 30,6 78 40,7 47 24,4 8 4,3 
2,97 
±0,8

9 

2 
Tổ chức đào tạo kiểu học việc – 
kèm cặp 

86 45,0 85 44,5 19 10,0 1 0,5 
3,33 
±0,7

4 

3 
Tổ chức đào tạo kiểu theo 
module 

115 60,3 70 36,8 6 2,9 0 0,0 
3,57 
±0,5

3 

4 Tổ chức liên kết đào tạo 69 35,9 92 48,3 28 14,4 3 1,4 
3,18 
±0,7

7 

5 
Kết hợp phương pháp đào tạo 
giữa truyền thống và hiện đại 

82 43,0 84 44,0 23 12,0 2 1,0 
3,29 
±0,7
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(Thay đổi phương pháp theo 
hướng linh hoạt hơn) 

6 

6 
Lấy học viên làm trung tâm, phát 
huy tính chủ động, sáng tạo của 
học viên 

67 34,9 87 45,5 36 19,1 1 0,5 
3,14 
±0,7

8 

7 
Tổ chức luyện tập, thực hành 
theo mẫu, quy trình 

134 69,9 53 27,8 4 2,3 0 0,0 
3,67 
±0,5

2 

8 
Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết 
và thực hành, ứng dụng vào công 
việc cụ thể 

136 71,3 50 26,3 5 2,4 0 0,0 
3,68 
±0,5

 
1 

9 
Chỉ đạo rút kinh nghiệm và đổi 
mới phương pháp  

68 35,4 84 44,0 36 18,7 4 1,9 
3,31 
±0,7

5 

 

Từ kết quả khảo sát, chúng tôi có những nhận xét như sau: 

Hình thức đào tạo theo kiểu module nghề có cấp chứng chỉ là hình thức 

đào tạo truyền thống cho loại hình đào tạo cho XKLĐ, đồng hành và gắn bó với 

các doanh nghiệp từ ngày đầu nên được 100% đánh giá là cần thiết và có hiệu 

quả, đúng hướng dẫn của Bộ LĐ – TB & XH và cũng được đánh giá với số điểm 

TB ở mức cao là (3,50 <  ≤ 3,57) xếp thứ bậc 3. So với 2 hình thức còn lại – 

kiểu học nghề (xếp thứ bậc 9) và học việc kèm cặp (xếp thứ bậc 4) với số điểm 

lần lượt là  (2,97 ≤ < 3,50) và (3,33 ≤ < 3,50). Điều này cho thấy đào tạo theo 

kiểu module nghề  có tính ưu việt, cần phát huy. 

Hình thức đào tạo theo cách liên kết với các trường nghề và đặc biệt là 

liên kết đào tạo với các doanh nghiệp khác được nhiều giáo viên cho là không 

cần thiết chứng tỏ nhận thức về lợi ích của công tác liên kết đào tạo vẫn chưa 

được xác định rõ ràng ở một bộ phận giáo viên. Đương nhiên khi có việc hợp tác 

trong đào tạo giữa hai hoặc nhiều đơn vị thì giáo viên sẽ mất nhiều thời gian và 

công sức hơn trong việc phối hợp quản lý; thống nhất và theo dõi nội dung, 

chương trình đào tạo; đánh giá kết quả ... Chính vì nhận thức chưa đầy đủ như 

vậy nên việc triển khai thực hiện không có kết quả cao, tiêu chí này chỉ được 

xếp thứ bậc 7 với điểm TB chỉ ở mức ( 3,18 ≤ < 3,50), mới chỉ dừng lại ở việc 

phối hợp tuyển lao động đã có nghề ( qua trường nghề) hoặc tổ chức (giữa các 

doanh nghiệp) mời NSDLĐ cùng tuyển dụng cho các đơn hàng có chung đối tác 

cho đủ số lượng theo yêu cầu. Tuy nhiên, đối với loại hình liên kết này, nếu các 



  101

doanh nghiệp không sát sao thì sẽ không đảm bảo chất lượng đào tạo, nhất là 

giáo dục định hướng, rèn tác phong công nghiệp và làm việc nhóm. 

Về phương pháp đào tạo, tất cả các ý kiến đều thống nhất cho là cần thiết 

và rất cần thiết đối với năm mục được khảo sát (từ mục 5 đến mục 9). Tuy 

nhiên, mức độ thực hiện lại được đánh giá không đồng đều.  

Tiêu chí 5 – xếp thứ bậc 6, Kết hợp phương pháp đào tạo giữa truyền 

thống và hiện đại cũng có số điểm TB ở mức không cao lắm là ( 3,29 ≤ < 3,50) 

cho thấy các CSĐT vẫn chưa quan tâm đúng mức, chưa thực sự tìm cách thay 

đổi phương pháp theo hướng linh hoạt hơn.  

Điểm TB ở tiêu chí 6 - Lấy học viên làm trung tâm, phát huy tính chủ 

động, sáng tạo của học viên, là (3,14 ≤ < 3,50), xếp thứ bậc 8, cho thấy các cán 

bộ, giáo viên vẫn chưa thực sự “ lấy học viên làm trung tâm” để phát huy tính 

chủ động sáng tạo của học viên; chưa đóng vai trò là người tổ chức và dẫn dắt 

học viên hoàn thành bài học mà vẫn nặng về truyền đạt “ thầy đọc, trò ghi”. 

Tiêu chí 7 – xếp thứ bậc 2: Tổ chức luyện tập, thực hành theo mẫu, quy 

trình được đánh giá là áp dụng tốt và thường xuyên với điểm TB là (3,50 <  ≤ 

3,67). Bên cạnh đó, lãnh đạo các CSĐT nên quy định cử giáo viên làm thêm 

ngoài giờ để giúp học viên tự học hoặc tranh thủ thực tập thêm hoàn thiện tay 

nghề (phụ đạo cho những học viên chưa theo kịp với trình độ của lớp). 

Tiêu chí 8 – xếp thứ bậc 1: Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, 

ứng dụng vào công việc cụ thể được đánh giá cao (3,50 <  ≤ 3,68) là do bởi đây 

là vấn đề được các CSĐT quan tâm hàng đầu vì liên quan đến trình độ tay nghề 

của học viên. Giáo viên và các cán bộ quản sinh đã làm tốt việc kiểm tra và 

hướng dẫn học viên tự học, tự rèn.   

Tiêu chí 9– xếp thứ bậc 5, Chỉ đạo rút kinh nghiệm và đổi mới phương 

pháp cũng được đánh giá ở mức trung bình (3,31 ≤ < 3,50), cho thấy CSĐT 

chưa  thường xuyên chỉ đạo rút kinh nghiệm và đổi mới phương pháp dạy, chưa 

sâu sát, không thường xuyên dự giờ để có cơ sở góp ý với GV hoặc lấy ý kiến 

học viên để cải tiến cách dạy tốt hơn. Vì vậy, lãnh đạo CSĐT cần thường xuyên 
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tìm tòi đổi mới cách dạy cho học viên đỡ căng thẳng và nhàm chán vì đặc thù 

của đào tạo XKLĐ là thời gian khóa học không kéo dài, học viên phải học cả 

sáng, chiều mới đảm bảo thời lượng và nội dung chương trình.  

Những hạn chế này cũng cần được xem xét để tìm giải pháp phù hợp hơn 

nâng cao chất lượng đào tạo cho các CSĐT. 

2.4.3.7.Thực trạng quản lý tuyển chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên 

Bảng 2.15. Kết quả đánh giá của CBQL, GV về thực trạng quản lý tuyển chọn 

và sử dụng đội ngũ giáo viên  

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Khảo sát, đánh giá thực trạng đội 
ngũ giáo viên hàng năm 

67 34,9 87 45,5 36 19,1 1 0,5 
3,14 
±0,7 

4 

2 
Đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn 
tuyển dụng theo quy định 

49 25,4 102 53,6 33 17,2 7 3,8 
 

3,00 
±0,7 

 
5 

3 
Nâng cao nhận thức của giáo 
viên về chính trị, tư tưởng, phẩm 
chất đạo đức và trách nhiệm 

112 58,4 75 39,2 5 2,4 0 0,0 

 
3,55 
±0,5 

 
3 

4 
Phân công giảng dạy phù hợp với 
chuyên môn, năng lực của giáo 
viên 

147 77,0 37 19,6 6 2,9 1 0,5 

 
3,73 
±0,5 

 
1 

5 
Đảm bảo các chế độ cho GV theo 
quy định của luật lao động và 
quy chế cơ quan 

124 65,1 62 32,5 5 2,4 0 0,0 
3,63 
±0,5 

 
2 

 

Phát triển các nguồn lực phục vụ cho công tác đào tạo luôn là trăn trở và 

ưu tiên của các nhà quản lý, lãnh đạo – đó là câu trả lời có ở tất cả các CSĐT khi 

được hỏi. Nhưng thực tế tại các đơn vị thì việc thực hiện vẫn còn chưa được như 

mong muốn vì nhiều lý do khác nhau.  

Với điểm TB ( 3,14 ≤  ≤ 3,50) – xếp thứ 4, tiêu chí 1 “Khảo sát, đánh 

giá thực trạng đội ngũ giáo viên hàng năm” được đánh giá ở mức trung bình, 

các CSĐT hàng năm chưa thực sự thường xuyên tổ chức lấy ý kiến, nhận xét 

đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ của mình làm cơ sở cho việc lập kế hoạch 

bồi dưỡng GV và thực hiện các quy chế thưởng phạt công bằng. Đây cũng là 

một điểm yếu mà các CSĐT cần phải có biện pháp khắc phục. 
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Tiêu chí 2 - Đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng theo quy định 

cũng không được đánh giá cao với điểm trung bình là ( 3,00 ≤  ≤ 3,50) và xếp 

ở thứ bậc 5.Đội ngũ GV cơ hữu sử dụng toàn thời gian cho công tác giảng dạy 

chủ yếu là GV nghề và ngoại ngữ, các doanh nghiệp cũng cử các cán bộ nghiệp 

vụ tham gia giảng dạy. Vì vậy, các tiêu chuẩn tuyển dụng thường không rõ ràng, 

nhất làyêu cầu về nghiệp vụ sư phạm cho GV dạy nghề và giáo dục định hướng. 

Tiêu chí 3- Nâng cao nhận thức của giáo viên về chính trị, tư tưởng, 

phẩm chất đạo đức và trách nhiệm được đánh giá là thực hiện tốt – xếp thứ bậc 

3 với điểm TB là (3,50 <  ≤ 3,55). Lãnh đạo CSĐT cũng luôn tìm hiểu, sâu sát 

và đánh giá khá đúng về nhận thức về chính trị, tư tưởng và phẩm chất đạo đức 

của giáo viên,thường xuyên giáo dục cho giáo viên ý thức được tầm quan trọng 

về mặt chính trị và tính nhạy cảm của công tác XKLĐ, phát hiện và uốn nắn kịp 

thời các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo học viên trong 

giờ, bỏ giờ, chuẩn bị giáo án sơ sài, nhận thức chưa đúng về công việc đang 

làm... từ đó động viên, tạo điều kiện cho giáo viên hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của 

mình để có ý thức vươn lên.  

Tiêu chí 4 – “ Phân công giảng dạy phù hợp với chuyên môn, năng lực 

của giáo viên” được đánh giá là thực hiện tốt – xếp thứ bậc 1 với điểm TB là 

(3,50 <  ≤ 3,73). Các cán bộ quản lý của CSĐT đã đánh giá đúng năng lực, 

trình độ nghiệp vụ của giáo viên, phân công đúng với thế mạnh của từng người 

để họ tự tin làm việc đóng góp được tốt hơn, nhiều hơn cho công ty. Đồng thời 

qua các buổi dự giờ và phản ánh trực tiếp từ học viên để từ đó chỉ ra được những 

khiếm khuyết còn tồn tại ở một số giáo viên và có biện pháp hướng dẫn, kèm 

cặp cùng những giáo viên vững để nâng cao trình độ nghiệp vụ, đảm bảo năng 

lực giảng dạy và các GV giỏi, bằng kinh nghiệm của mình tạo điều kiện giúp đỡ 

những đồng nghiệp còn yếu cùng trưởng thành.  

Tiêu chí 5 - Đảm bảo các chế độ cho GV theo quy định của luật lao động 

và quy chế cơ quan có kết quả cũng ở mức cao, thứ bậc 2 và điểm TB là ( 3,50≤ 

 ≤ 3,63). Các CSĐT đều thuộc các doanh nghiệp nên hoạt động theo đúng luật 
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doanh nghiệp, các chế độ về tiền lương, bảo hiểm... đảm bảo theo đúng luật lao 

động. Bên cạnh đó, các CSĐT cũng có quy định các chế độ đãi ngộ khác để thu 

hút những người có trình độ, để cán bộ GV yên tâm công tác. 

2.4.3.8.Thực trạng quản lý đầu tư, đảm bảo các điều kiện phục vụ ĐT 

Bảng 2.16. Kết quả đánh giá của CBQL, giáo viên về thực trạng quản lý đầu tư, 

đảm bảo các điều kiện phục vụ ĐT 

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, 
phương tiện đáp ứng yêu cầu đào
tạo 

60 31,6 87 45,4 44 23,0 0 0,0 
3,08 
±0,7

 
6 

2 
Xây dựng và ban hành quy định 
về sử dụng, bảo quản, kiểm định 
thiết bị, vật tư, tài sản 

115 60,3 70 36,8 6 2,9 0 0,0 
3,57 
±0,5

 
2 

3 
Giáo dục ý thức tự giác bảo quản 
trang thiết bị, tiết kiệm cho 
CBCNV, giáo viên và học viên 

112 58,4 75 39,2 5 2,4 0 0,0 
 
3,55 
±0,5 

 
3 

4 
Phát động phong trào tự thiết kế 
và chế tạo thiết bị đồ dùng dạy 
học 

91 47,4 85 44,5 15 7,6 1 0,5 
3,39 
±0,6

 
4 

5 
Có kế hoạch đầu tư, nâng cấp 
CSVC, trang thiết bị 

72 37,8 98 51,2 20 10,5 1 0,5 
3,26 
±0,6 

5 

6 
Kiểm định, kiểm kê tài sản hàng 
năm 

125 65,6 57 30,1 8 4,3 0 0,0 
3,61 
±0,5

1 

 

Kết quả ở bảng 2.16 cho thấy lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ, giáo viên 

có nhận thức rất rõ ràng về sự cần thiết và tầm quan trọng của sáu vấn đề được 

hỏi. Với mục 1, được đánh giá ở mức trung bình và xếp ở thứ bậc 6 với điểm TB 

là ( 3,08 ≤ < 3,50).  Đa số ý kiến cho rằng đủ về CSVC cơ bản như diện tích 

xây dựng, nhà, xưởng…. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp đã 

tạo điều kiện rất tốt cho CSĐT bằng cách ưu tiên dành quỹ đất khá lớn để xây 

dựng cơ sở đào tạo...Tuy nhiên, các phương tiện, máy móc, trang thiết bị cho 

thực hành, thực tập sản xuất lại rất cũ và không đồng bộ; cách thức bố trí xưởng 

cho các môn thực hành còn sơ sài, đơn điệu, không tạo được mô hình sản xuất 

thực sự qui mô, hiện đại để áp dụng những phương pháp đào tạo theo kịp với 
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trình độ quốc tế, phương tiện phục vụ đào tạo còn thiếu và cũ, với số lượng rất 

hạn chế nếu tính tỉ lệ trên đầu học viên cần thực tập nên khi cần, trường lại phải 

đi thuê thêm ở bên ngoài, việc này làm giảm tính chủ động trong đào tạo. Đây 

cũng là điểm yếu của CSĐT cần khắc phục. 

Tiêu chí 2– thứ bậc 2, có kết quả khảo sát ở mức cao với điểm TB đánh 

giá là (3,50 < ≤ 3,57) cho thấy các CSĐT đều ban hành đầy đủ các nội qui, quy 

định về sử dụng, bảo quản, qui trình kiểm định, bảo trì bảo dưỡng các trang 

thiết bị, vật tư, tài sản theo đúng qui chế quản lý CSVC của doanh nghiệp. 

Tiêu chí 3 - Việc giáo dục ý thức tự giác bảo quản trang thiết bị, tiết kiệm 

cho CNV, giáo viên và học viên được đánh giá khá cao – thứ bậc 3 với điểm TB 

là (3,50 < ≤ 3,55): các cán bộ quản lý quan tâm thích đáng đến công tác này, 

chủ động tuyên truyền sâu rộng cho mọi đối tượng nâng cao ý thức tiết kiệm, 

đồng thời thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý các hiện tượng lãng 

phí…gây ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian sử dụng của thiết bị…có biện 

pháp thưởng phạt nghiêm minh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo 

dục cán bộ của đơn vị mình. 

Tiêu chí 4 – xếp thứ 4, Phát động phong trào tự thiết kế và chế tạo thiết bị 

đồ dùng dạy học được đánh giá ở mức trung bình với điểm trung bình là (3,39 ≤ 

< 3,50) cho thấy CSĐT chưa thực sự quan tâm thích đáng đến vấn đề này, tạo 

điều kiện cho GV và HV phát huy tính sáng tạo trong hoạt động dạy học, tiết 

kiệm chi phí đầu tư, chưa tận dụng được sức sáng tạo của tập thể CBGV 

Tiêu chí 5 - xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, mua sắm mới trang thiết 

bị phục vụ đào tạo – được xếp thứ 5 cho thấy việc đầu tư theo hướng hiện đại 

các trang thiết bị, phòng thực hành, xưởng trường, phương tiện dạy học và sử 

dụng có hiệu quả nguồn kinh phí cho đầu tư  được đánh giá là chưa tốt với điểm 

TB đánh giá là ( 3,26 ≤ < 3,50)  chỉ ở mức trung bình: khi nào có nhu cầu cần 

thiết mới lập kế hoạch mua sắm, hầu hết kế hoạch dự trù chi phí hàng năm và sử 

dụng kinh phí đều dành chủ yếu cho văn phòng và xây dựng cơ bản. Việc đầu tư 

nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho dạy nghề chưa được chú trọng đúng mức. 
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Tiêu chí 6 - Công tác kiểm định, kiểm kê tài sản hàng năm được các đơn 

vị thực hiện tốt với điểm đánh giá ở mức cao, điểm TB là (3,50 < ≤ 3,61). 

Trong thời gian tới, trước yêu cầu mở rộng quy mô đào tạo, cùng lúc phải 

đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo thì doanh nghiệp cần phải tăng cường 

đầu tư nhằm bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ; đồng thời, 

phải tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để nhận được sự hỗ trợ về các trang 

thiết bị và những công nghệ mới phục vụ cho đào tạo. 

2.4.4. Thực trạng quản lý quá trình đào tạo 

2.4.4.1. Thực trạng quản lý hoạt động dạy của giáo viên 

 Bảng 2.17. Kết quả đánh giá của CBQL, giáo viên về thực trạng quản lý 

hoạt động dạy của giáo viên  

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Quản lý công việc chuẩn bị các 
điều kiện và thực hiện kế hoạch 
giảng dạy 

119 62,3 64 33,4 8 4,3 0 0,0 
3,55 
±0,5

3 

2 
Quản lý thực hiện mục tiêu, nội 
dung, chương trình đào tạo 

115 60,3 70 36,8 6 2,9 0 0,0 
3,57 
±0,5

1 

3 
Tạo điều kiện cho GV phát huy 
tính tự chủ, sáng tạo trong hoạt 
động dạy học 

121 58,4 65 39,2 5 2,4 0 0,0 
 

3,56 
±0,5

2 

4 
Chỉ đạo đổi mới phương pháp 
dạy học 

110 57,4 54 28,2 28 14,4 0 0,0 
3,43 
±0,7

4 

 

Quản lý hoạt động dạy của giáo viên là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng 

trực tiếp đến chất lượng giảng dạy, do đó các đối tượng được hỏi ý kiến đều cho 

là cần thiết và rất cần thiết với cả 4 tiêu chí nêu trên. Kết quả khảo sát cũng đã 

thể hiện khá rõ nỗ lực của các nhà quản lý trong hoạt động này. 

Tiêu chí 1 “Quản lý việc chuẩn bị các điều kiện và thực hiện kế hoạch 

giảng dạy” của GV và tiêu chí 3 “Tạo điều kiện cho GV phát huy tính tự chủ, 

sáng tạo trong hoạt động dạy học” được đánh giá ở mức khá (3,50 ≤ < 3,55) 

cho thấy lãnh đạo công ty luôn quan tâm, sâu sát kiểm tra việc thực hiện ở khâu 



  107

chuẩn bị lên lớp với từng GV, qua phỏng vấn chúng tôi được biết cán bộ quản lý 

theo dõi rất sát sao việc này thông qua lịch trình giảng dạy và kế hoạch tuần của 

từng giáo viên phù hợp với kế hoạch đào tạo của từng lớp, từng khóa; có ý kiến 

đánh giá, góp ý để hoàn thành nội dung chương trình và tiến độ thực hiện đúng 

thời hạn đã định. Đồng thời, các CBQL luôn tạo điều kiện để GV tự chủ trong 

việc chọn lựa nội dung và phương pháp đào tạo và ủng hộ các sáng kiến trong 

giảng dạy thực hành để HV có thể nắm bắt các kỹ năng nghề dễ dàng hơn. 

Ngoài việc động viên, khích lệ, nhà quản lý cần có hướng đầu tư và chỉ dẫn cụ 

thể để GV thực hiện tốt hơn. 

Vì đặc điểm trình độ, nhận thức của đầu vào - đối tượng học viên là 

không đồng nhất và thay đổi liên tục, đồng thời yêu cầu và điều kiện tuyển dụng 

của các đối tác nước ngoài cũng khác nhau nên công tác sinh hoạt chuyên môn, 

rút kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy được các cá nhân, nhóm, tổ 

bộ môn tổ chức thường xuyên, chủ động, tự giác nhằm phát hiện và xử lý ngay 

những thiếu sót phát sinh trong quá trình đào tạo, bên cạnh đó cũng tập hợp 

được những biện pháp hay, sáng kiến hữu hiệu để bổ sung vào nội dung chương 

trình hoặc đề xuất thay đổi hình thức và phương pháp giảng dạy phù hợp với 

thực tế hơn. 

Tiêu chí 2 được các CBQL và các GV đánh giá tốt, xếp thứ bậc 1 với 

điểm trung bình là 3,50 ≤ < 3,57 cho thấy các biện pháp quản lý ở CSĐT đã 

giúp cho GV hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của mình, có sự đầu tư tốt nhất cho 

công tác giảng dạy và đã thể hiện được tính linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt 

động dạy học, đạt được mục tiêu đề ra.  

Tiêu chí 4 được đánh giá ở mức trung bình – điểm TB là (3,43 ≤ < 3,50) 

là do bởi việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học chưa được chú trọng, 

CBQL không thường xuyên dự giờ, thăm lớp và tổ chức họp rút kinh nghiệm 

với GV để xem xét hiệu quả của các phương pháp đào tạo mà GV đang thực 

hiện để tìm ra các hình thức và phương pháp phù hợp với các đối tượng đào tạo 

khác nhau. Điều quan trọng là phải kịp thời chỉ đạo và định hướng cách thức 
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thực hiện có hiệu quả. Đây cũng là một trong những hạn chế mà các nhà quản lý 

cần quan tâm và có giải pháp phù hợp. 

2.4.4.2. Thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 

Bảng 2.18. Kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên về thực trạng quản lý bồi 

dưỡng đội ngũ giáo viên 

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Nhận thức đúng tầm quan trọng 
của công tác bồi dưỡng giáo viên

124 65,1 62 32,5 5 2,4 0 0,0 
3,63 
±0,5

2 

2 
Xây dựng và theo dõi thực hiện 
kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 
và nghiệp vụ SP cho GV 

72 37,8 98 51,2 20 10,5 1 0,5 
 
3,26 
±0,6 

 
5 

3 
Tổ chức và phối hợp tổ chức và 
quản lý các lớp bồi dưỡng giáo 
viên 

58 30,6 78 40,7 47 24,4 8 4,3 
2,97 
±0,8

 
6 

4 
Tạo điều kiện và có chế độ 
khuyến khích cán bộ, giáo viên 
tự học để đạt trình độ cao hơn 

147 77,0 37 19,6 6 2,9 1 0,5 
 

3,73 
±0,5

 
1 

5 
Tổ chức giao lưu, học tập kinh 
nghiệm dạy học với các CSĐT 
khác 

79 41,6 93 48,8 17 9,1 1 0,5 
3,31 
±0,6

 
4 

6 

Tổ chức hội thảo, sinh hoạt 
chuyên môn, chuyên đề (trao đổi 
sáng kiến, ứng dụng cái mới, rút 
kinh nghiệm…) nâng cao năng 
lực dạy học cho GV 

112 58,4 72 37,8 7 3,8 0 0,0 
3,54 
±0,5

 
 

3 

 

“Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác đầu tư bồi dưỡng đội ngũ 

giáo viên” – tiêu chí 1 được CBQL và GV đánh giá cao với điểm trung bình là ( 

3,50 < ≤3,63). Kết quả này cho thấy các CSĐT luôn sâu sát trong các hoạt động 

quản lý nội bộ và nhận thức rất rõ ý nghĩa và sự cần thiết của công tác đầu tư bồi 

dưỡng đội ngũ giáo viên.  

Tuy nhiên, trên thực tế, các CSĐT chưa thực hiện tốt các mong muốn của 

mình. Kết quả ở mục 2- Xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch bồi dưỡng 

chuyên môn và nghiệp vụ SP cho GV được đánh giá ở mức trung bình thấp với 
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điểm TB là ( 3,26 ≤ < 3,50) và những ý kiến phỏng vấn cũng chỉ rõ các CSĐT 

chưa thường xuyên lập kế hoạch, tổ chức và quản lý  bồi dưỡng chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên.  

Việc tổ chức và phối hợp tổ chức và quản lý các lớp bồi dưỡng giáo viên 

không được đánh giá cao, với điểm TB là ( 2,97 ≤ < 3,50). Các CSĐT chưa 

thực sự quan tâm đến công tác này, vì vậy việc tổ chức quản lý các lớp bồi 

dưỡng đành trông chờ vào các lớp tập huấn của Bộ, Ngành; còn việc nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mới thực hiện được ở mức độ kèm cặp: người 

giỏi kèm người kém, người biết nhiều kèm người biết ít hơn. 

Kết quả đánh giá ở mục 4 - Tạo điều kiện và có chế độ khuyến khích cán 

bộ, giáo viên tự học để đạt trình độ cao hơn với điểm TB ở mức cao là ( 3,50 

< ≤ 3,73) cũng cho thấy rằng: dù chưa thực hiện được việc lập kế hoạch bồi 

dưỡng thường xuyên cho giáo viên, nhưng các công ty ý thức được rất rõ vai trò 

quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nên đều có chính 

sách tạo điều kiện và có chế độ hỗ trợ cả về thời gian và tài chính để cán bộ, 

giáo viên tự học hoặc tham gia các khóa học được tổ chức ngoài cơ quan để đạt 

trình độ cao hơn góp phần nâng cao mặt bằng trình độ của toàn CSĐT. 

Tiêu chí 5 Tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm dạy học với các CSĐT 

khác với điểm TB là ( 3,31 ≤ < 3,50) cho thấy các CSĐT chưa thường xuyên 

phối hợp tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý và giảng dạy. 

Tiêu chí đánh giá ở mục 6 - Tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, 

chuyên đề (trao đổi sáng kiến, ứng dụng cái mới, rút kinh nghiệm…)nâng cao 

năng lực dạy học cho GVcó kết quả cũng ở mức cao, điểm TB là ( 3,50<  ≤ 

3,54). Vì đặc điểm trình độ, nhận thức của đầu vào - đối tượng học viên là 

không đồng nhất và thay đổi liên tục, đồng thời yêu cầu và điều kiện tuyển dụng 

của các đối tác nước ngoài cũng khác nhau nên công tác sinh hoạt chuyên môn, 

rút kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy được các cá nhân, nhóm, tổ 

bộ môn tổ chức thường xuyên, chủ động, tự giác nhằm phát hiện và xử lý ngay 

những thiếu sót phát sinh trong quá trình đào tạo, bên cạnh đó cũng tập hợp 
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được những biện pháp hay, sáng kiến hữu hiệu để bổ sung vào nội dung chương 

trình hoặc đề xuất thay đổi hình thức và phương pháp giảng dạy phù hợp với 

thực tế hơn. 

2.4.4.3.Thực trạng quản lý hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp của học viên 

Bảng 2.19. Kết quả đánh giá của CBQL, giáo viên về thực trạng quản lý các 
hoạt động của học viên 

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Giáo dục ý thức tổ chức, động cơ 
học tập cho HV 

113 59,3 67 34,9 10 5,3 1 0,5 
3,53 
±0,6

5 

2 
Quản lý sĩ số, chuyên cần trên 
lớp của học viên 

115 60,3 70 36,8 6 2,9 0 0,0 
3,57 
±0,5

3 

3 
Quản lý đảm bảo nội dung và 
thời lượng học tập của học viên 

112 58,4 75 39,2 5 2,4 0 0,0 
 
3,55 
±0,5

 
4 

4 
Quản lý các hoạt động thực hành, 
thực tập SX 

147 77,0 37 19,6 6 2,9 1 0,5 
3,73 
±0,5

2 

5 
Quản lý các hoạt động ngoài giờ 
lên lớp của HV 

72 37,8 98 51,2 20 10,5 1 0,5 
3,26 
±0,6

6 

6 
Phát hiện, uốn nắn kịp thời các 
biểu hiện lệch lạc về hành vi và 
thái độ của học vien 

170 89,0 20 10,5 1 0,5 0 0,0 
3,88 
±0,3

 
1 

7 
Biểu dương, khen thưởng những 
HVcó thành tích trong học tập và 
rèn luyện 

49 25,4 102 53,6 33 17,2 7 3,8 
 

3,00 
±0,7

 
7 

 

Từ kết quả điều tra, chúng tôi nhận thấy tất cả các cán bộ, giáo viên đều 

nhận thấy rõ tầm quan trọng của công tác quản lý tốt các hoạt động của học viên 

trong suốt quá trình đào tạo. Qua thực tế phỏng vấn và kết quả khảo sát, chúng tôi 

có nhận xét sau: 

Tiêu chí 1 được đánh giá là tốt với số điểm TB cao ( 3,50 <  ≤ 3,53) cho 

thấy rõ các CSĐT rất chú ý và quan tâm đến công tác giáo dục ý thức tổ chức và 

động cơ học tập cho HV, bên cạnh đó các học viên cũng tự xác định đúng động 

cơ học tập của mình để chuẩn bị tốt tâm thế trong học tập. 
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Tiêu chí 2 - Quản lý sĩ số, chuyên cần trên lớp của học viên được GV trên 

lớp thực hiện khá tốt, điểm TB đánh giá là ( 3,50 <  ≤ 3,57). Đây cũng là một 

trong các tiêu chí đánh giá ý thức tổ chức và tính kỷ luật của HV. Các học viên 

được học và sinh hoạt tập trung, có các cán bộ giám thị, quản sinh sâu sát hàng 

ngày và đây cũng là một nội dung trong chương trình giáo dục định hướng bắt 

buộc đối với học viên. Chính vì vậy, tiêu chí 3 - Quản lý đảm bảo nội dung và 

thời lượng học tập của học viên cũng được đánh giá thực hiện tốt với điểm TB 

đạt mức cao là ( 3,50 <  ≤ 3,55). 

 Tiêu chí 4 - Quản lý các hoạt động thực hành, thực tập sản xuất được 

đánh giá là tốt với điểm TB đánh giá là ( 3,50 <  ≤ 3,73) vì thời lượng học nghề 

và rèn kỹ năng nghề của học viên chiếm trên 60% thời lượng học tập. Bên cạnh 

đó, bản thân các học viên cũng xác định rõ mục tiêu học tập của mình là phải đạt 

được yêu cầu tay nghề theo điều kiện tuyển dụng của đối tác nước ngoài, đây là 

điều kiện tiên quyết của việc có được đi làm việc ở nước ngoài hay không và tay 

nghề càng cao thì đồng nghĩa với việc có thu nhập tốt. 

 Tiêu chí 5 - Việc quản lý các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tự học, tự rèn 

của học viên chỉ được đánh giá ở mức trung bình – điểm TB là ( 3,26 ≤ < 3,50) 

là do bởi học viên học lý thuyết và thực hành cả ngày trên lớp, tối về ký túc xá 

không có GV nên không tự giác, học chiếu lệ khi cán bộ quản sinh kiểm tra. Các 

hoạt động giao lưu, thể thao, giải trí cho học viên chưa được các CSĐT chú trọng, 

còn mang tính tự phát nhiều hơn vì ngoài các môn thể thao như bóng đá, cầu lông, 

ít có các loại hình khác (nhất là dành cho nữ) có thể cuốn hút mọi đối tượng học 

viên khác nhau tham gia nhằm giảm căng thẳng sau giờ học, tạo sự gắn bó, hiểu 

biết lẫn nhau qua các hoạt động tập thể đồng thời để NLĐ quen với môi trường 

sống xa quê hương, gia đình. 

 Tiêu chí 6 - Các CSĐT đã được đánh giá là thực hiện tốt trong việc phát 

hiện và uốn nắn kịp thời các biểu hiện lệch lạc về hành vi và thái độ của học 

viên trong quá trình đào tạo với điểm TB là ( 3,50 <  ≤ 3,88)  bằng các biện 

pháp tuyên truyền, giáo dục các nội quy, qui định cho học viên ngay từ ngày 
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tuyển dụng, học và ký các cam kết, tuân thủ các yêu cầu về kỷ luật của CSĐT; 

kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm không để ảnh hưởng đến tập thể và có 

thể phát sinh ngay trong và sau khi kết thúc khóa học. 

Tiêu chí 7 – Việc động viên, khen thưởng học viên được đánh giá chưa 

cao – điểm TB là (3,00 ≤ < 3,50)  do bởi các CSĐT chưa có qui định, tiêu chí 

cụ thể để kịp thời biểu dương những học viên có thành tích tốt trong học tập và 

rèn luyện, đây cũng là một lưu ý với công tác quản lý học viên của các CSĐT. 

2.4.4.4. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt động ĐT 

Bảng 2.20. Kết quả đánh giá của CBQL, giáo viên về thực trạng quản lý kiểm 

tra, đánh giá hoạt động đào tạo 

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Kiểm tra, đánh giá thực hiện mục 
tiêu đào tạo 

135 70,3 50 26,3 6 3,4 0 0,0 
3,66 
±0,5 

1 

2 
Kiểm tra, đánh giá thực hiện nội 
dung chương trình 

115 60,3 70 36,8 6 2,9 0 0,0 
3,57 
±0,5 

2 

3 
Kiểm tra, đánh giá thực hiện các 
hình thức và phương pháp dạy 
học 

100 58,4 75 39,2 17 2,4 0 0,0 

 
3,35 
±0,5 

 
3 

4 
QL đánh giá đổi mới nội dung 
chương trình, phương pháp ĐT 

79 41,6 93 48,8 17 9,1 1 0,5 
3,31 
±0,6 

 
4 

 

Qua kết quả khảo sát được thể hiện tại bảng 2.20 và thông qua thực tế 

quản lý các hoạt động đào tạo của CSĐT, chúng tôi có nhận xét như sau: 

Việc đánh giá thực hiện mục tiêu đào tạo được đánh giá ở mức cao, xếp 

thứ bậc 1 với điểm TB là ( 3,50 <  ≤ 3,66), việc kiểm tra mang tính chất thường 

xuyên nhằm phát hiện những điểm yếu, không phù hợp trong xây dựng mục tiêu 

ban đầu của doanh nghiệp. Vì đảm bảo mục tiêu đào tạo là nhiệm vụ sống còn 

của doanh nghiệp. 

Qua khảo sát và phỏng vấn tại chỗ chúng tôi được biết các CSĐT thực 

hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung chương trình là khá tốt xếp thứ 

bậc 2 với điểm TB là (3,50 <  ≤ 3,57). Các giáo viên đã thực hiện đầy đủ nội 

dung chương trình theo kế hoạch giảng dạy.  
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Bên cạnh đó, việc kiểm tra, đánh giá thực hiện các hình thức và phương 

pháp dạy học được cho là vẫn chưa đạt yêu cầu với điểm TB là (3,35 ≤ < 3,50) 

xếp thứ bậc 3, các nguyên nhân được đưa ra là do các lớp học với đối tượng 

không đồng đều về mọi mặt dẫn đến việc giáo viên phải tự điều chỉnh hình thức 

và phương pháp cho phù hợp, nên thiếu tính ổn định.  

Tiêu chí 4 - Quản lý đánh giá đổi mới nội dung chương trình, phương 

pháp ĐT cũng được đánh giá là chưa đạt yêu cầu vì: thứ nhất là các phòng đào 

tạo, thị trường của CSĐT chưa thường xuyên theo dõi, cập nhật các nội dung 

theo yêu cầu khác nhau của NSDLĐ để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo thay đổi 

kịp thời nội dung ĐT. Thứ hai là vẫn để cho các GV lạm dụng phương pháp 

thuyết trình, một số phương pháp dạy học tích cực chưa được áp dụng thường 

xuyên. Trong hướng dẫn thực hành nghề tại xưởng trường, HV chưa được thực 

hành theo nhiều cách khác nhau cho các module nghề. Nguyên nhân chính xuất 

phát từ những hạn chế về trang thiết bị và vật tư thực hành.  Chính vì vậy, tiêu 

chí 4 được xếp ở mức trung bình với điểm TB là (3,31 ≤ < 3,50). Đây cũng là 

một trong những hạn chế mà CSĐT cần có giải pháp khắc phục. 

2.4.5. Thực trạng quản lý đầu ra 

2.4.5.1. Thực trạng quản lý đánh giá kết quả đầu ra của HV  

Bảng 2.21. Kết quả đánh giá của CBQL, giáo viên về thực trạng quản lý đánh 

giá kết quả đầu ra của HV  

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí 
kiểm tra, đánh giá 

58 30,6 78 40,7 47 24,4 8 4,3 
  2,97 
±0,5 

  7 

2 
Tổ chức tập huấn nội dung và kỹ 
thuật đánh giá cho CBQL, GV 

67 34,9 87 45,5 36 19,1 1 0,5 
3,14 
±0,7

5 

3 
Thông báo kết quả đánh giá năng 
lực sau khi kết thúc từng nội 
dung đào tạo cho HV 

72 37,8 98 51,2 20 10,5 1 0,5 
 

3,26 
±0,6

 
4 

4 
Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết 
quả toàn diện theo yêu cầu của 
từng thị trường 

49 25,4 102 53,6 33 17,2 7 3,8 
 

3,00 
±0,7

 
6 
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5 
Đảm bảo công bằng, nghiêm túc, 
khách quan 

115 60,3 70 36,8 6 2,9 0 0,0 
3,57 
±0,5

2 

6 
Thường xuyên trao đổi, rút kinh 
nghiệm 

112 58,4 75 39,2 5 2,4 0 0,0 
 3,55 
±0,5 

3 

7 
Quản lý hồ sơ học viên, cấp phát 
chứng chỉ 

136 71,3 50 26,3 5 2,4 0 0,0 
3,68 
±0,5

   1 

 

Kết quả khảo sát thể hiện tại bảng 2.21và phỏng vấn cho thấy: 

Với tiêu chí 1 – Xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm tra, đánh giá được 

đánh giá ở mức TB không cao với 2,97 ≤ < 3,50 và xếp thứ 7 cho thấy các 

CSĐT vẫn chưa có được bộ khung  năng lực làm cơ sở cho việc đánh giá kết 

quả đầu ra của học viên, các tiêu chuẩn để đánh giá hiện nay vẫn dựa phần lớn 

vào yêu cầu của NSDLĐ. 

Tiêu chí 2 - Tổ chức tập huấn nội dung và kỹ thuật đánh giá cho CBQL, 

GV cũng được đánh giá ở mức trung bình 3,14 ≤ < 3,50 xếp thứ 5, các GV 

thường đánh giá năng lực của HV theo kết quả thi là chủ yếu, chưa có các quy 

chuẩn về tổ chức kiểm tra đánh giá, vì vậy cách thức theo hướng dẫn của từng 

CSĐT theo từng đợt kiểm tra cụ thể. 

Việc thông báo kết quả đánh giá năng lực sau khi kết thúc từng nội dung 

đào tạo cho HV – tiêu chí 3  được thực hiện khá thường xuyên để HV biết được 

năng lực thực sự của mình ở mức độ nào để phấn đấu, nên tiêu chí 3 được đánh 

giá ở mức 4 – trung bình khá với 3,26 ≤ < 3,50 

Tiêu chí 4 - Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả toàn diện theo yêu cầu 

của từng thị trường được CBQL và GV nhận thức rõ là cần thiết vì họ hiểu rằng 

đánh giá từng bước để đảm bảo chất lượng của từng công đoạn mới là nội dung 

của đánh giá chất lượng toàn diện ( muốn đảm bảo chất lượng của cả quá trình 

thì từng công đoạn phải có chất lượng), tuy vậy việc thực hiện công việc ở mục  

này không được đánh giá ở mức cao  - điểm TB là (3,00≤ < 3,50), xếp thứ 

hạng 6. Việc kiểm tra đánh giá vẫn còn gặp nhiều bất cập vì chưa có được hệ 

thống các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực theo yêu cầu của từng thị trường 

tiếp nhận lao động. Đồng thời, CSĐT còn  thực hiện chưa tốt việc phối hợp giữa 
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các bộ phận liên quan để đánh giá toàn diện học viên khi kết thúc khóa học vì 

chủ yếu vẫn dựa trên kết quả thi tay nghề và ngoại ngữ trong khi các công ty bắt 

buộc phải đánh giá cụ thể các mặt của học viên trước khi chuyển hồ sơ cho đối 

tác tuyển dụng. Do vậy, đây cũng là một vấn đề rất quan trọng mà các CSĐT 

cần có biện pháp khắc phục nhằm chuẩn hóa chất lượng đầu ra. 

Tiêu chí 5 - Đảm bảo công bằng, nghiêm túc, khách quan được đánh giá 

là tốt xếp thứ 3, với điểm trung bình là 3,50 <  ≤ 3,57. Và ở tiêu chí 6 - Thường 

xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm cũng được đánh giá cao xếp thứ 2 với điểm 

trung bình là 3,50 <  ≤ 3,55 cho thấy các cán bộ, GV thực hiện việc kiểm tra 

đánh giá rất công minh và luôn có ý thức trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời cho 

các lần sau được tốt hơn. 

Tiêu chí 7 - Quản lý hồ sơ học viên, cấp phát chứng chỉ được đánh giá là 

tốt với mức điểm TB là (3,50 <  ≤ 3,68), vì theo quy định, hồ sơ của học viên 

được quản lý rất chặt chẽ. Học viên phải có đầy đủ chứng chỉ đào tạo, hợp đồng, 

lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, hộ khẩu...và được quản lý trong suốt quá 

trình làm việc ở nước ngoài cho đến khi kết thúc và thanh lý hợp đồng với tổ 

chức cung ứng lao động.  

2.4.5.2. Thực trạng quản lý đánh giá hiệu quả công tác đầu tư, sử dụng 

CSVC, thực hiện nội quy CSĐT 

Bảng 2.22. Kết quả đánh giá của CBQL, giáo viên về thực trạng quản lý đánh 

giá hiệu quả công tác đầu tư, sử dụng CSVC, thực hiện nội quy CSĐT 

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Tổ chức đánh giá hiệu quả từng 
gói đầu tư  

96 50,2 85 44,5 10 5,3 0 0,0 
3,44 
±0,5

 
2 

2 
Xây dựng và ban hành định mức 
về thời gian, kinh phí sử dụng , 
bảo dưỡng trang thiết bị ĐT 

122 63,8 64 33,5 5 2,4 0 0,0 
3,60 
±0,5

 
1 
 

3 
Thường xuyên đánh giá hiệu quả 
sử dụng tài sản, CSVC phục vụ 
đào tạo 

79 41,6 93 48,8 17 9,1 1 0,5 
3,31 
±0,6

 
4 
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4 

Thường xuyên kiểm tra việc thực 
hiện các nội quy, quy định về sử 
dụng tài sản, CSVC phục vụ đào 
tạo 

82 43,1 93 48,8 15 8,1 0 0,0 
3,34 
±0,6

 
3 
 

Việc quản lý đánh giá hiệu quả đầu tư, sử dụng thiết bị dạy học, CSVC và 

thực hiện các nội quy của CSĐT được hầu hết CBQL và GV cho rằng rất cần 

thiết. Các CSĐT đã rất chú ý trong việc  xây dựng và ban hành định mức về thời 

gian, kinh phí sử dụng , bảo dưỡng trang thiết bị ĐT - tiêu chí 2 được đánh giá 

là tốt với điểm trung bình là 3,50 <  ≤ 3,60, xếp thứ nhất. 

Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa được như mong muốn với điểm TB là 

(3,44 ≤ < 3,50) với tiêu chí 1 - Tổ chức đánh giá hiệu quả từng gói đầu tư , 

cho thấy các CSĐT không thường xuyên đánh giá và chưa thực sự quan tâm đến 

hiệu quả cụ thể của từng gói đầu tư CSVC. 

Tiêu chí 3 và tiêu chí 4 có điểm trung bình lần lượt (3,31 ≤ < 3,50) và 

(3,34 ≤ < 3,50),do bởi việc kiểm tra và đánh giá sử dụng được tiến hành định 

kỳ hàng năm chứ không diễn ra một cách thường xuyên để có thể nắm bắt ngay 

được nhu cầu về tần suất sử dụng, sửa chữa, thay thế hay lập kế hoạch đầu tư, 

mua sắm mới phục vụ linh hoạt cho đào tạo. Việc sử dụng CSVC, trang bị được 

đánh giá là chưa hợp lý và hiệu quả chưa cao. Các nội quy, quy định được ban 

hành rất đầy đủ nhưng công tác kiểm tra đánh giá ý thức và trách nhiệm bảo 

quản chưa thường xuyên, nghiêm túc, mang tính hình thức nhiều hơn. 

2.4.5.3. Quản lý  thông tin phản hồi 

Bảng 2.23. Kết quả đánh giá của CBQL, giáo viên về thực trạng quản lý 

thông tin phản hồi 

Thực hiện 

Tốt (4đ) Khá (3đ) TB (2đ) 
Kém 
(1đ) 

S
T
T 

Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % SL % 

Điểm 
TB 

 

Thứ 
bậc

1 
Đánh giá đúng tầm quan trọng 
của việc quản lý thông tin phản 
hồi 

124 65,1 62 32,5 5 2,4 0 0,0 
3,63 
±0,5 

 
1 
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2 
Xây dựng hệ thống tiếp nhận 
thông tin qua nhiều kênh khác 
nhau 

96 50,2 85 44,5 10 5,3 0 0,0 
3,44 
±0,5 

 
3 

3 
Tổ chức xử lý thông tin kịp thời, 
linh hoạt, hiệu quả và thực sự 
cầu thị 

98 51,2 81 42,6 11 5,7 1 0,5 
3,44 
±0,6 

 
2 

4 
Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi các 
đối tượng liên quan  

79 41,6 93 48,8 17 9,1 1 0,5 
3,31 
±0,6 

4 

 

Ở tất cả các tiêu chí, các CBQL và GV đều nhất trí là thông tin luôn là 

mạch máu của quản lý. Nguồn thông tin qua lại thường xuyên sẽ giúp cho nhà 

quản lý có nhiều dữ liệu và nhiều sự lựa chọn trong điều hành và hoạch định 

chính sách. 

Đối với tiêu chí 1” Đánh giá đúng tầm quan trọng của việc quản lý thông 

tin phản hồi “ , công tác thực hiện được đánh giá cao với điểm TB là (3,50 ≤  ≤ 

3,63) cho thấy các CSĐT đều rất hiểu tầm quan trọng sống còn của việc quản lý 

các thông tin phản hồi.  

Tuy nhiên, ở tiêu chí 2 và 3 được đánh giá là mức độ thực hiện chưa cao 

với điểm TB ngang nhau là (3,44 ≤  ≤ 3,50), kết hợp với phỏng vấn chúng tôi 

nhận thấy: các CSĐT có nhiều nỗ lực tìm tòi thông tin từ các nguồn khác nhau 

nhưng chưa xây dựng được bộ phận tiếp nhận thông tin một cách có hệ thống 

với các thông tin chuẩn mực và đáng tin cậy. Cũng chính vì vậy, việc tổ chức xử 

lý thông tin chưa thực sự kịp thời và hiệu quả , gây chậm trễ và thiếu chính xác 

cho công tác điều hành, mặc dù các nhà quản lý được hỏi đều thực sự cầu thị, 

mong muốn có được các nguồn thông tin đa chiều để có những giải pháp tốt hơn 

cho công tác quản trị và quản lý đào tạo. 

Qua phỏng vấn, chúng tôi rất ngạc nhiên khi có khá nhiều GV cho rằng: 

“CSĐT không cần thiết phải lấy ý kiến phản hồi của NSDLĐ và các học viên đã 

kết thúc khóa học – đang chờ xuất cảnh vì họ cho rằng đó là công việc của 

phòng thị trường và của cán bộ quản lý lao động ngoài nước chứ không phải là 

nhiệm vụ của bộ phận đào tạo”. Việc thực hiện đánh giá và tự đánh giá, phản 

hồi thông tin của các bộ phận và cá nhân cũng không được thực hiện một cách 
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thường xuyên và nghiêm túc. Do vậy, tiêu chí 4 được đánh giá không cao với 

điểm TB là (3,31 ≤ < 3,50) và đây chính là nguyên nhân mà các chủ sử dụng 

lao động được hỏi đều trả lời là chưa bao giờ nhận được phiếu hỏi từ phía các 

doanh nghiệp cung ứng lao động Việt Nam.  

Qua kết quả điều tra thực trạng, các nhà quản lý đào tạo cần có biện pháp 

nâng cao nhận thức và hiểu biết của cả cán bộ quản lý và giáo viên về đánh giá 

chất lượng toàn diện và tầm quan trọng của việc thường xuyên tham khảo ý kiến 

của các nhà tuyển dụng ngoài nước và học viên để có được thông tin thực tế 

nhằm bổ sung, điều chỉnh hình thức, nội dung, phương pháp đào tạo...cho phù 

hợp hơn và đặc biệt là để cho đối tác thấy được tinh thần trách nhiệm của CSĐT 

với các sản phẩm của mình. 

2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến QLĐT lao động xuất khẩu 

Bảng 2.24. Kết quả đánh giá của CBQL,GV về thực trạng những yếu tố ảnh 

hưởng đến QLĐT lao động xuất khẩu 

 (Ảnh hưởng nhiều: A/ ảnh hưởng ít: B/ không ảnh hưởng: C) 

Mức độ đánh giá (SL: 191) 
A B C STT Nội dung đánh giá 

SL % SL % SL % 
 Nhóm các yếu tố chủ quan       
1 Năng lực quản lý, điều hành của đội 

ngũ CBQL 
176 92,1 15 7,9 00 0,0

2 Năng lực của đội ngũ nhà giáo 178 93,2 13 6,8 00 0,0
3 Ý thức học tập, rèn luyện của HV 135 70,7 52 27,2 04 2,1
4 Cơ chế tổ chức, quản lý và chế độ đãi 

ngộ của CSĐT 
146 76,4 41 21,5 04 2,1

5 Năng lực tài chínhcủa mỗi CSĐT 141 73,8 43 22,5 07 3,7
6 Khả năng kết nối, quan hệ xã hội 128 67,0 58 30,3 05 2,7
 Nhóm các yếu tố khách quan       
1 Cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà 

nước đối với XKLĐ 
163 85,3 25 13,0 03 1,7

2 Nhận thức của người lao động tại các 
địa phương 

126 65,9 62 32,4 03 1,7

3 Sự khác biệt về văn hóa, kinh tế - xã 
hội theo vùng, miền, dân tộc 

138 72,2 47 24,6 06 3,2

4 Sự cạnh tranh giữa các nước và các 
doanh nghiệp XKLĐ trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

176 92,1 15 7,9 00 0,0
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Chúng tôi đã khảo sát lấy ý kiến của 191 CBQL và GV của năm CSĐT về 

thực trạng những yếu tố ảnh hưởng đến QLĐT NLĐ Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài trong bối cảnh HNQT. Kết quả thể hiện ở bảng 2.18 cho thấy: Hầu 

hết CBQL và GV cho rằng, trong nhóm các yếu tố chủ quan thì các yếu tố như 

năng lực của đội ngũ nhà giáo và năng lực quản lý điều hành của đội ngũ lãnh 

đạo, quản lý trong mỗi CSĐT có ảnh hưởng nhiều (> 91%) nhất đến công tác 

đào tạo. Trong nhóm các yếu tố khách quan, những người được hỏi cho rằng yếu 

tố cạnh tranh có ảnh hưởng nhiều nhất (> 92%) và có sức ép rất lớn đến công tác 

đào tạo và quản lý đào tạo nhân lực cung ứng cho thị trường lao động quốc tế. 

Chính vì vậy, các CSĐT cần phải có những giải pháp thích hợp để khắc phục 

các yếu tố ảnh hưởng nói trên. 

2.6. Đánh giá chung 

Những thuận lợi  

- Các CSĐT được các doanh nghiệp chủ quản quan tâm ủng hộ và tạo điều 

kiện trong việc đầu tư và phát triển các ngành nghề đào tạo, phát triển đội ngũ 

giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học… 

- CBQL, đội ngũ giảng viên và CBCNV rất nhiệt tình, năng động, có 

phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong việc 

thực hiện nhiệm vụ chung của doanh nghiệp. 

- Trong những năm gần đây mặc dù nguồn lực còn hạn chế, song doanh 

nghiệp cũng đã có quan tâm đến công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhiệm 

vụ dạy và học, đầu tư bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, GV. Đặc biệt, 

CSĐT luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ, CNV, giảng viên và HV 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mọi đối tượng được quan tâm 

đúng mức, kỷ cương nề nếp được ổn định duy trì, tạo môi trường tương đối 

thuận lợi cho công tác đào tạo. 

Những hạn chế 

Có nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản lý đào tạo của các 

doanh nghiệp XKLĐ, có thể khái quát một số điểm chính như sau: 
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- Tính đặc thù của các doanh nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ là 

vừa phải chịu trách nhiệm đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch SXKĐ do HĐCĐ 

giao cho, lại vừa đảm bảo công tác chính trị trong việc thực hiện chỉ tiêu đưa lao 

động đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo số lượng, chất lượng, theo dõi, quản lý 

NLĐ và chịu trách nhiệm đến cùng về các sản phẩm của mình khi cung ứng cho 

thị trường ngoài nước…nên sự phối hợp giữa các bộ phận chưa được chặt chẽ và 

đồng bộ, bộ phận quản lý còn lúng túng trong việc xác định các mục tiêu cụ thể 

để định hướng cho việc xây dựng kế hoạch, kiểm tra đánh giá... 

- Kế hoạch đào tạo của CSĐT hàng năm thường không ổn định, đối tượng 

đào tạo, quy mô, loại hình và phương thức đào tạo luôn có sự thay đổi. Mặt 

khác, trên địa bàn Hà Nội cũng có nhiều doanh nghiệp có chức năng tương tự 

nên cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh do có sự cạnh tranh rất 

mạnh giữa các CSĐT trên cùng địa bàn .  

- Đội ngũ giáo viên còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và kinh 

nghiệm giảng dạy chưa cao, nhất là trong thực hiện đổi mới về nội dung và 

phương pháp  giảng dạy. Một bộ phận giáo viên vẫn mang tư tưởng an phận, 

chậm đổi mới, ngại khó trong nghiên cứu, tiếp cận cái mới, đổi mới phương 

pháp giảng dạy. Hầu hết đội ngũ giáo viên của CSĐT chưa hội tụ đủ các năng 

lực đòi hỏi người giáo viên vừa phải biết dạy nghề hoặc ngoại ngữ, vừa 

biếthướng dẫn GD ĐH, đồng thời là nhà tư vấn XKLĐ. Việc bồi dưỡng kiến 

thức và kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc tế chưa đáp ứng yêu cầu.  

- Lãnh đạo các CSĐT chưa thực sự quan tâm đến công tác đổi mới nội 

dung chương trình. Tài liệu và phương tiện giảng dạy còn tương đối lạc hậu, 

không phong phú. Phương pháp giảng dạy chưa linh hoạt, chưa phù hợp với nhu 

cầu của học viên. 

- Cơ sở vật chất của các CSĐT còn chưa đủ và đồng bộ, nhất là trang thiết 

bị kỹ thuật cho đào tạo và rèn kỹ năng nghề nói chung vừa thừa vừa thiếu, còn 

lạc hậu, chưa thực sự thể hiện được một "môi trường công nghiệp". 

- Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá các công đoạn trong quản lý đào tạo 

chưa thường xuyên và bài bản. Mối quan hệ giữa CSĐT của doanh nghiệp với 
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NLĐ và NSDLĐ chưa được thiết lập chặt chẽ nên không có thông tin phản hồi 

thường xuyên và đáng tin cậy giúp cho công tác tuyển dụng và định hướng đào 

tạo thuận lợi hơn. 

Nguyên nhân của những hạn chế 

+ Nguyên nhân khách quan: sự thay đổi cơ chế quản lý của các ngành, các 

cấp trong nước về công tác xuất khẩu lao động; sự biến động của tình hình kinh 

tế, chính trị của các nước trong khu vực và trên thế giới đã ảnh hưởng không 

nhỏ tới công tác đào tạo và xuất khẩu lao động của các Công ty. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các doanh nghiệp hoạt động hoàn toàn theo 

cơ chế thị trường nên sự cạnh tranh giữa các nước cung ứng lao động ngoài 

nước và giữa các doanh nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ ngay tại trong 

nước hoặc cùng một địa bàn cũng càng ngày càng lớn trong mọi vấn đề từ tìm 

kiếm thị trường đến tuyển sinh, đào tạo… 

Với sự phát triển nhanh chóng về khoa học, công nghệ, kéo theo sự phát 

triển về  kinh tế - xã hội trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, sự phát triển tại các 

vùng miền lại không đồng đều: tại các thành phố, các tỉnh đồng bằng có nhiều 

khu công nghiệp mới mọc lên, giải quyết được nhu cầu rất lớn về công ăn việc 

làm cho NLĐ, do đó số lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài giảm. Tại 

các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhu cầu vẫn còn rất lớn nhưng nhận thức 

xã hội và mặt bằng học vấn của NLĐ tại các vùng này lại thấp hơn so với vùng 

đồng bằng, gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác QLĐT. 

+ Nguyên nhân chủ quan: công tác đào tạo và quản lý đào tạo vẫn chưa 

đồng bộ, chưa xây dựng được chiến lược đào tạo lâu dài, chưa xây dựng được 

chương trình đào tạo, giáo dục định hướng chuẩn cho từng thị trường tiếp nhận 

lao động dẫn đến tình trạng chỉ đạo không sát sao và kịp thời linh hoạt và phù 

hợp yêu cầu của NSDLĐ và sự thay đổi không ngừng của thị trường quốc tế;  

Việc quản lý đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo của doanh 

nghiệp thực hiện chưa thực sự chuyên nghiệp, còn chắp vá và thiếu định hướng rõ 

ràng nên chưa theo kịp với đòi hỏi của thị trường; 
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Chưa có sự đầu tư thích đáng và thường xuyên về kinh phí cho nghiên 

cứu thị trường, đầu tư nâng cấp trang thiết bị dạy học, tài liệu giảng dạy ; đầu tư 

nhỏ giọt và thiếu hiệu quả cơ sở vật chất,  

Đội ngũ cán bộ giảng dạy thiếu chuyên nghiệp; chưa có sự quan tâm thích 

đáng của CSĐT đến công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp 

vụ cho đội ngũ GV. 

Chưa thật sự chú trọng quản lý đổi mớikiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo 

của học viên và lấy ý kiến phản hồi từ xã hội, NSDLĐ và NLĐ. 

Các CBQL doanh nghiệp cũng như CSĐT chưa thường xuyên chủ động 

tìm hiểu để nắm bắt và ứng phó hiệu quả với những thay đổi về mọi mặt trong 

bối cảnh mới; Cán bộ và giáo viên chưa nhận thức và nhận biết được những 

nguy cơ tiềm ẩn từ yếu tố cạnh tranh quốc tế có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 

của CSĐT của mình. 

Kết luận chương 2 

Việc phân tích kết quả khảo sát thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo 

NLĐ Việt Nam đi làm việc tại các nhà máy và công trường ở nước ngoài được 

thực hiện qua nghiên cứu các báo cáo hằng năm, tài liệu lưu trữ và bằng các 

phương pháp điều tra, phỏng vấn, quan sát các đối tượng: Các chuyên gia về 

XKLĐ, cán bộ quản lý, giáo viên, CNV tại các CSĐT của các doanh nghiệp có 

chức năng đào tạo và XKLĐ, đồng thời kết hợp với các ý kiến của HV và các 

công ty ở nước ngoài đã và đang sử dụng lao động Việt Nam. Đặc biệt, tác giả 

tập trung đánh giá thực trạng QLĐT nhân lực cho XKLĐ tại các CSĐT theo tiếp 

cận mô hình CIPO, từ đó rút ra một số kết luận như sau: 

Đa số các cán bộ quản lý, giáo viên, CNV có nhận thức rất đúng đắn về vị 

trí, vai trò quan trọng của đào tạo và quản lý đào tạo trong việc nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực cho hoạt động XKLĐ. 

Phần lớn nội dung các vấn đề QLĐT được thực hiện ở mức độ trung bình, 

theo hướng dẫn chung của Bộ LĐ – TB & XH, chưa có sự nghiên cứu, sáng tạo, 
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đột phá mang tính chất chiến lược và tạo ra được những thế mạnh mang tính đặc 

thù riêng của doanh nghiệp để thu hút học viên và tăng tính cạnh tranh. 

Lãnh đạo doanh nghiệp chưa thực sự chú ý đến ảnh hưởng của môi trường 

đào tạo, do đó chưa có giải pháp điều tiết các tác động của bối cảnh đến đào tạo. 

Công tác kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến của các đối tượng có liên quan để kịp 

thời chỉ đạo đổi mới chương trình, nội dung phương pháp giảng dạy cho phù 

hợp với yêu cầu thực tế cũng chưa được triển khai đồng bộ.Đặc biệt là chưa thực 

sự quan tâm đến công tác bồi dưỡng năng lực làm việc cán bộ, giáo viên để góp 

phần hoàn thành nhiệm vụ chung.Việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ đào tạo 

còn chưa đầy đủ và đồng bộ,  chưa được quan tâm thích đáng tạo ra những cản 

trở không nhỏ đối với công tác tổ chức, quản lý đào tạo. 

Những hạn chế trên xuất phát từ các nguyên nhân sau: 

+ Nguyên nhân khách quan: Thị trường lao động quốc tế luôn luôn biến 

động, trong khi hệ thống thu thập thông tin cập nhật kém hiệu quả, sự cạnh tranh 

giữa các doanh nghiệp trong nước và các nước XKLĐ ngày càng lớn. 

+ Nguyên nhân chủ quan: Các CSĐT chưa xây dựng được mô hình quản 

lý đào tạo khoa học và phù hợp làm cơ sở quản lý đồng bộ hoạt động đào tạo – 

yếu tố quyết định chất lượng nhân lực cho XKLĐ. 

Như vậy, thực trạng quản lý đào tạo tại CSĐT của các doanh nghiệp có 

chức năng đào tạo và XKLĐ nói trên đã được phản ánh đầy đủ, làm cơ sở thực 

tiễn để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo lao động xuất khẩu của 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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Chương 3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU 

Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

3.1. Định hướng phát triển xuất khẩu lao động của Việt Nam đến năm 2020 

3.1.1. Xu thế dịch chuyển cơ cấu lao động trong hội nhập quốc tế 

3.1.1.1. Trên Thế giới 

Quá trình toàn cầu hóa cùng với sự khích lệ lưu chuyển tự do các nguồn 

vốn, tài chính, kỹ thuật, công nghệ…đồng thời cũng thúc đẩy quá trình tự do hóa 

dòng lưu chuyển lao động trên phạm vi toàn cầu. Với sự hình thành các khối 

hợp tác kinh tế, mậu dịch tự do, lực lượng lao động ngày càng có khả năng dịch 

chuyển tự do hơn giữa các quốc gia. Cùng với sự gia tăng về số lượng thì chất 

lượng LĐDC cũng cần được nâng cao.  

Động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển di cư lao động quốc tế tiếp tục vẫn 

là chêch lệch thu nhập giữa các nước. Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập 

kinh tế quốc tế, khoảng cách giầu nghèo, chênh lệch mức sống và thu nhập giữa 

các nước giàu và nước nghèo ngày càng có xu hướng ra xa chứ không thu hẹp 

lại. Cơ hội việc làm, mức sống tốt và thu nhập cao luôn có sức hút đối với NLĐ 

từ các nước nghèo. 

Trong thời gian gần đây, tại các nước phát triển có xu hướng già hóa dân 

số (do tuổi thọ bình quân tăng lên); thanh niên có nhiều khả năng được đào tạo 

nghề nghiệp tốt hơn do đó họ không muốn làm những công việc có hàm lượng 

trí tuệ thấp, thiếu sáng tạo như lắp ráp, công nhân xây dựng, cầu đường…, 

những ngành nghề độc hại, nguy hiểm; một số ngành dịch vụ xã hội như chăm 

sóc sức khỏe, phục vụ nhà hàng…Tình trạng này tăng lên đã thu hút nhu cầu sử 

dụng NLĐ nước ngoài tại các nước tiếp nhận. Trên các diễn đàn quốc tế, người 

ta đã thừa nhận việc di cư lao động quốc tế mang lại lợi ích cho cả nước gủi đi 

và nước tiếp nhận, đồng thời góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của 

các nước tiếp nhận và vào việc giải quyết việc làm và tăng thu nhập ngoại tệ cho 

các nước gửi đi. 
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Sự cạnh tranh giữa các nước nghèo (chủ yếu là các nước gửi lao động đi) 

trong việc cố gắng chiếm thị phần trong thị trường lao động quốc tế ngày càng 

trở nên gay gắt hơn. Những nước nghèo, kém phát triển, chất lượng nguồn lao 

động thấp sẽ ngày càng có ít cơ hội và lợi thế trong cạnh tranh. Thực tế cho thấy 

rằng những quốc gia dựa vào lao động trình độ thấp, giá rẻ…là những nước chịu 

thiệt thòi nhất.  

3.1.1.2. Ở Việt Nam 

+ Dân số: Việt Nam có quy mô dân số trên 90 triệu người, đứng thứ 13 

thế giới, thứ 7 châu Á và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Dân số phân bố 

không đều và có sự khác biệt lớn theo vùng. Dân cư Việt Nam phần đông vẫn 

còn là cư dân nông thôn (khoảng 68 % - năm 2013). Trình độ học vấn của dân 

cư ở mức khá; tuổi thọ trung bình tăng khá nhanh (năm 2013 đạt 73,1 tuổi).  

+ Lao động: Lực lượng lao động nước ta hiện nay khoảng 52.207.000 

người; hàng năm trung bình có khoảng 1,5-1,6 triệu thanh niên bước vào tuổi 

lao động. Thể lực và tầm vóc của nguồn nhân lực đã được cải thiện và từng 

bước được nâng cao, tuy nhiên so với các nước trong khu vực (Nhật Bản, Thái 

Lan, Xinh-ga-po, Trung Quốc,..) nói chung thấp hơn cả về chiều cao trung bình, 

sức bền, sức dẻo dai. Lao động Việt Nam được đánh giá là thông minh, khéo 

léo, cần cù, tuy nhiên ý thức kỷ luật, năng lực làm việc theo nhóm,… còn nhiều 

hạn chế. 

+ Đào tạo: Số lượng nhân lực được tuyển để đào tạo ở các cấp tăng 

nhanh. Điều này có thể được xem như là một thành tựu quan trọng trong lĩnh 

vực đào tạo nhân lực. Theo số liệu thống kê sơ bộ năm 2013, số sinh viên đại 

học và cao đẳng là 2.058.922 người, số tốt nghiệp là 405.900 người; số học sinh 

các trường trung cấp chuyên nghiệp là 421.705 người. Tuy nhiên, chất lượng 

đào tạo, cơ cấu theo ngành nghề, lĩnh vực, sự phân bố theo vùng, miền, địa 

phương,… chưa đồng nhất, chưa thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của xã 

hội, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã hội.  

Về trình độ chuyên môn kỹ thuật, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong toàn 

bộ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 17,9%, trong đó ở thành thị là 33,7%, 
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gấp 3 lần tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 11,2%, phân theo giới tính tỷ lệ này 

là 20,3% đối với nam và 15,4% đối với nữ; tỷ lệ nhân lực được đào tạo trình độ 

cao (từ đại học trở lên) trong tổng số lao động qua đào tạo ngày càng tăng (năm 

2010 là 5,7%, năm 2012 là 6,4%, sơ bộ năm 2013 là 6,9% ).  

+ Sử dụng nhân lực: Lực lượng lao động đã được thu hút vào làm việc 

trong nền kinh tế là khá cao. Theo báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 8 của 

Quốc hội khoá XIII, nền kinh tế đã tạo ra trong năm 2013 khoảng 1,58-1,6 triệu 

việc làm mới; tỷ lệ thất nghiệp là 5,13% (trong đó thành thị là 3,59%, nông thôn 

là 1,54%), tỷ lệ thiếu việc làm là 4,79% (trong đó thành thị là 1,48%, nông thôn 

là 3,31%).  

Đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp khá đã 

được thu hút và phát huy hiệu quả lao động cao ở một số ngành, lĩnh vực như 

bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, sản xuất ô tô, xe máy, đóng tàu, công 

nghiệp năng lượng, y tế, giáo dục,… và xuất khẩu lao động. Đội ngũ doanh nhân 

Việt Nam ngày càng tăng về số lượng và cải thiện về kiến thức, kỹ năng kinh 

doanh, từng bước tiếp cận trình độ quốc tế. 

(Nguồn:  Niên giám thống kê năm 2013 của Tổng cục Thống kê) 

+ Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 

Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế, phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của 

chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng 

thời phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi 

thế cạnh tranh quốc gia. 

Nhân lực là nhân tố quyết định nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc 

gia. Trình độ phát triển của nguồn nhân lực là một thước đo chủ yếu sự phát 

triển của các quốc gia. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng phát 

triển nguồn nhân lực. Trong thế kỷ XX, đã có những quốc gia nghèo tài nguyên 

thiên nhiên, nhưng do phát huy tốt nguồn nhân lực nên đã đạt được thành tựu 
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phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành công nghiệp hoá và hiện đại hoá chỉ trong 

vài ba thập kỷ.  

Ở nước ta, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định quan điểm coi con người 

là trung tâm của sự phát triển, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện 

nay, trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế, phát triển 

nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô 

hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, phát triển nhân lực trở 

thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia. 

Việc phát triển nhân lực, một mặt, cần phải có tầm nhìn chiến lược phát 

triển tổng thể và dài hạn, nhưng đồng thời, trong mỗi thời kỳ nhất định, cần xây 

dựng những định hướng cụ thể, để từ đó đánh giá thời cơ, thách thức, những khó 

khăn, hạn chế và nguyên nhân… để đề ra mục tiêu và giải pháp phát triển thích 

hợp cho giai đoạn đó phù hợp với bối cảnh kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế. 

+ Từ bối cảnh quốc tế, phát triển nguồn nhân lực đứng trước yêu cầu 

Thứ nhất, Việt Nam phải có đủ nhân lực để có khả năng tham gia vào quá 

trình vận hành của các chuỗi giá trị toàn cầu trong xu thế các tập đoàn xuyên 

quốc gia có ảnh hưởng ngày càng lớn. 

Thứ hai, nguồn nhân lực phải có năng lực thích ứng với tình trạng nguồn 

tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm và sự sụt giảm các nguồn đầu tư tài 

chính (do tác động và hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới); có khả năng đề 

ra các giải pháp gia tăng cơ hội phát triển trong điều kiện thay đổi nhanh chóng 

của các thế hệ công nghệ, tương quan sức mạnh kinh tế giữa các khu vực. 

Thứ ba, nhân lực nước ta phải được đào tạo để có khả năng tham gia lao 

động ở nước ngoài do tình trạng thiếu lao động ở nhiều quốc gia phát triển để 

phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng; đồng thời có đủ năng lực để tham gia 

với cộng đồng quốc tế giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu và khu vực. 

3.1.2. Định hướng của Đảng, Chính phủ và các bộ chủ quản về đào tạo cho 

xuất khẩu lao động 

 Nghị quyết số 29-NQ/TƯ tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới 

căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam đã chỉ rõ: 
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Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề 

lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, 

phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự 

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ 

sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân 

người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.  

Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát 

triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; 

kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo 

đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp 

học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước 

đi phù hợp. Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 

bồi dưỡng nhân tài.  

Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát 

triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận 

gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục 

xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã 

hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật 

khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng 

sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng. Đổi 

mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, 

trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo.  

Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo. Chủ động phát huy mặt tích 

cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ 

nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo 

dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển 

giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, 

biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện 

dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo. Chủ động, tích cực hội nhập quốc 
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tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng 

yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. 

 Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, 

đào tạo. Chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc 

lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành 

tựu khoa học, công nghệ của nhân loại. Hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương 

và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế về giáo dục, đào tạo. 

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành và 

phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực 

hiện. Các văn bản pháp luật này đã tạo ra khung pháp lý tương đối đầy đủ, chặt 

chẽ để điều chỉnh hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

xây dựng chiến lược về xuất khẩu lao động, xây dựng thị trường trọng điểm, 

quảng bá hình ảnh lao động Việt Nam ở nước ngoài, với mục tiêu mỗi năm đưa 

trên 100.000 lao động ra nước ngoài làm việc. 

Trong năm 2015, cùng với việc duy trì phát triển các thị trường truyền 

thống, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hướng đến việc mở rộng các thị trường có điều 

kiện làm việc và thu nhập tốt cho người lao động, trong đó, ưu tiên vẫn là lao 

động đã qua đào tạo, có trình độ. 

Thực hiện chủ trương của Nhà nước trong lĩnh vực người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội luôn định hướng cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, khai thác các 

hợp đồng tiếp nhận lao động kỹ thuật cao, lao động có trình độ, tay nghề; quan 

tâm, chú trọng tới công tác đào tạo nguồn lao động trình độ cao để đi làm việc ở 

nước ngoài. 

“Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang triển khai Dự án 

Hỗ trợ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó 

có chương trình Hỗ trợ đào tạo lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài 

theo Thỏa thuận quốc gia hoặc theo các hợp đồng cung ứng giữa doanh nghiệp 
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Việt Nam với đối tác nước ngoài” (Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động 

ngoài nước – Bộ LĐ – TB và XH). 

Bên cạnh đó, cùng với sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 

2015, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự báo sẽ gia 

tăng. Trước mắt, trong năm có 8 ngành nghề lao động trong các nước ASEAN 

được tự do di chuyển thông qua các thỏa thuận công nhận tay nghề tương 

đương, gồm kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, y tá, vận chuyển và nhân 

viên ngành du lịch. Ngoài ra, nhân lực chất lượng cao (các chuyên gia, thợ lành 

nghề), trong đó có nhân lực được đào tạo chuyên môn hoặc có trình độ từ đại 

học trở lên, thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, được di chuyển tự do 

hơn. Số người lao động Việt Nam trong 8 ngành nghề nói trên hoặc có trình độ, 

bằng cấp đạt tiêu chuẩn sẽ có nhiều cơ hội việc làm tại các nước trong khối, 

đồng thời có điều kiện dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc tận dụng những cơ hội 

này. Vì vậy, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc đối tượng này dự 

báo sẽ có sự gia tăng trong năm 2015 – (Nguồn: TTXVN, tháng 7/2015). 

3.1.3. Định hướng phát triển công tác đào tạo cho xuất khẩu lao động của 

các doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp XKLĐ đều luôn mong muốn có được nguồn nhân lực 

có chất lượng cao hơn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường quốc tế, đồng thời 

xác định định hướng tăng cường đầu tư về mọi mặt để tăng tính cạnh tranh của 

doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Trong báo cáo tổng kết công tác điều hành 2009 và xây dựng kế hoạch 

sản xuất kinh doanh 2010, Ông Nguyễn Như Hùng - Giám đốc công ty Labco – 

LC đã nêu rõ định hướng phát triển của doanh nghiệp: “ …giữ ổn định các thị 

trường hiện có, tìm kiếm và mở rộng các thị trường mới, đặc biệt là các thị 

trường có sử dụng lao động nghề dệt may, tận dụng lợi thế sẵn có của ngành 

nâng cao lợi thế cạnh tranh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất 

lượng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn cho XKLĐ. 

Phối hợp tốt với các cơ quan, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền mục đích, ý 
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nghĩa của công tác XKLĐ và giáo dục ý thức cho NLĐ trước khi đăng ký tham 

gia chương trình XKLĐ, đồng thời giữ liên lạc thường xuyên với các chủ sử 

dụng lao động để có thông tin cập nhật phục vụ cho công tác tuyển dụng, đào 

tạo trong nước và quản lý lao động ở ngoài nước”. Đây cũng là tiếng nói đại 

diện cho mong muốn và định hướng xây dựng vả tổ chức thực hiện chiến lược 

phát triển của các doanh nghiệp làm công tác XKLĐ. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và XKLĐ trực 

thuộc các tập đoàn, tổng công ty và các tổ chức xã hội của nhà nước hoặc có vốn 

nhà nước cũng xác định rõ các nhiệm vụ chính trị mà công ty mẹ giao cho kết 

hợp với nhiệm vụ phát triển các ngành nghề kinh doanh của mình như công ty 

Coalimex – trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam: 

 “ Trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì ổn định, phát triển các thị 

trường và cung ứng lao động theo các ngành nghề truyền thống, Công ty V - 

COALIMEX cố gắng tìm kiếm thêm thị trường, tiếp cận thêm nhiều đối tác để 

đưa công nhân và các chuyên gia nghề Mỏ Việt Nam đến làm việc tại các hầm 

mỏ của các nước. Một mặt giải quyết công ăn việc làm cho người lao động; mặt 

khác để công nhân tiếp cận, học hỏi được các phương pháp khai thác than tiên 

tiến và sử dụng các thiết bị hiện đại. Sau khi trở về chính họ là những người hữu 

ích nhất trong công cuộc đẩy mạnh khai thác than đang còn nhiều khó khăn này. 

Mục tiêu này tin chắc chắn sẽ được sự ủng hộ của các cấp, được mọi người tích 

cực tham gia. Tương lai của công tác xuất khẩu lao động sẽ ngày càng phát 

triển tốt đẹp. Để thực hiện được mục tiêu nói trên, công ty sẽ tăng cường đầu tư 

cả về nhân lực và cơ sở vật chất cho công tác đào tạo ...  ” – Trích “ Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông Công ty V – Coalimex năm 2010” .   

Hay, công ty Milaco – trực thuộc Ủy ban dân tộc – Miền núi cũng khẳng 

định quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình bằng cách tăng cường thời 

gian và nhân lực đến các địa bàn tuyển sinh ở vùng sâu, vùng xa …, phối hợp 

với các địa phương vùng khó để tư vấn, giúp đỡ lao động có cơ hội được đào tạo 

và hỗ trợ các thủ tục vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ được tham gia 

chương trình XKLĐ. 



  132

3.2. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp quản lý đào tạo LĐXK  

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 

Trong công tác quản lý đào tạo nói chung và đào tạo NLĐ Việt Nam đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài nói riêng,  có rất nhiều các hoạt động khác 

nhau, mỗi hoạt động đều có mục tiêu riêng. Tuy nhiên, các mục tiêu này lại có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng hướng tới mục tiêu chung  là phát triển 

năng lực và nhân cách toàn diện cho học viên, nhằm chủ động bồi dưỡng nguồn 

nhân lực có chất lượng, tạo dựng uy tín của đội ngũ lao động Việt Nam trên thị 

trường lao động trong nước và quốc tế. 

3.2.2.  Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

Nguyên tắc hệ thống được xem là một trong những nguyên tắc cơ bản 

trong xây dựng mô hình quản lý đào tạo. Vì vậy, các giải pháp được đưa ra để 

giải quyết một nhu cầu cấp thiết nhất định phải nằm trong hệ thống các giải pháp 

chung nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu của luận án. Các giải pháp phải tạo ra 

được sự đồng bộ, tính nhất quán trong tổ chức thực hiện, tránh chồng chéo. Việc 

thực hiện đồng bộ các giải pháp đề xuất sẽ tác động đồng đều vào các nội dung 

của quá trình quản lý, đảm bảo đúng chức năng quản lý nhằm phát huy được sức 

mạnh tổng thể của hệ thống để thực hiện tốt mục tiêu quản lý. 

3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

Nguyên tắc này xuất phát từ cơ sở khoa học về mối quan hệ tác động qua 

lại giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận phải mang tính khoa học và phải ứng dụng 

được vào thực tiễn và đem lại hiệu quả thiết thực trong quá trình thực hiện cải 

tạo, đổi mới. 

Do vậy, theo nguyên tắc này, đòi hỏi việc xây dựng các giải pháp quản lý 

đào tạo cần phải dựa vào thực tế và phù hợp với các điều kiện hiện có của doanh 

nghiệp như: điều kiện thực tiễn về cơ sở vật chất, về nội dung chương trình, đội 

ngũ cán bộ giáo viên, yêu cầu của người sử dụng lao động,… 

Muốn thực hiện tốt nguyên tắc này thì trong quá trình xây dựng nội dung 

của các giải pháp và các hình thức tổ chức thực hiện phải có sự lựa chọn, sàng 
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lọc những nội dung cần thiết và có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất 

lượng đào tạo. 

3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển 

Khi đề xuất các giải pháp phải xem xét, chú ý kế thừa các giải pháp đã 

thực hiện tốt, có hiệu quả trước đây, mà vẫn còn nguyên giá trị và phù hợp với 

thực tế. Tuy nhiên, trong xu thế toàn cầu hóa và sự cạnh tranh gay gắt của thị 

trường lao động quốc tế, đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, các 

giải pháp phải thể hiện được sự cải tiến, đổi mới, phù hợp và đáp ứng yêu cầu đa 

dạng cuả những người sử dụng lao động nước ngoài đồng thời nâng cao năng 

lực cạnh tranh để phát triển của chính doanh nghiệp. 

3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo hội nhập quốc tế 

Theo văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI (trích): “ Đổi mới căn bản, 

toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội 

hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Đây cũng là định hướng mang tính 

nguyên tắc cho ngành giáo dục nói chung và công tác đào tạo lao động Việt 

Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài nói riêng. Đặc thù đầu ra của hoạt động 

đào tạo này là học viên sau khi đào tạo đều xuất cảnh đi làm việc ở các quốc gia 

ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cho nên, các giải pháp đề xuất phải đảm bảo đáp ứng 

có hiệu quả các yêu cầu của nền kinh tế toàn cầu và hội nhập quốc tế. 

3.3. Các nhóm giải pháp quản lý đào tạo LĐXK trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận QLĐT theo tiếp cận mô hình CIPO, phân 

tích thực trạng QLĐT tại năm CSĐT của các công ty có chức năng đào tạo và 

XKLĐ đồng thời tuân thủ những nguyên tắc trên, chúng tôi đề xuất bốn nhóm 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm 

việc có thời hạn tại các nhà máy và công trường ở nước ngoài trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế. 

3.3.1. Nhóm giải pháp quản lý điều tiết tác động của bối cảnh 

3.3.1.1. Giải pháp 1 : Chủ động tìm hiểu, nắm bắt và ứng phó hiệu quả, kịp 

thời những ảnh hưởng của bối cảnh đến QLĐT 



  134

* Mục đích và ý nghĩa của giải pháp 

Nhận biết và nắm bắt được các cơ hội ở trong và ngoài nước, đồng thời 

cũng nhận diện được các hạn chế, nguy cơ để chuẩn bị các biện pháp đối phó. 

Xác định đúng những yếu tố bối cảnh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp 

đến hoạt động đào tạo của từng CSĐT, trên cơ sở đó, lựa chọn cách thức điều 

tiết phù hợp nhất. 

Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên và học viên định hướng được tiến 

trình thực hiện các khóa học một cách linh hoạt, đưa ra được “bức tranh toàn 

cảnh” về các điều kiện thực tế để giáo viên và học viên hiểu và chủ động trong 

việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo. 

* Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

+ Nội dung 

   Hiểu và nắm bắt kịp thời các cơ hội và thách thức từ các tác động của 

toàn cầu hóa, các yếu tố về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, luật pháp , khoa 

học – công nghệ…của Việt Nam và Thế giới. 

- Thường xuyên cập nhật cái mới, hiện đại trong cung cách quản lý cho 

phù hợp với sự vận động của xã hội. Chủ động tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các 

biến động về kinh tế, chính trị, xã hội …do tác động của toàn cầu hóa đến công 

tác quản lý để có biện pháp ứng phó hiệu quả. 

- Chỉ đạo nghiên cứu nhu cầu của thị trường lao động trong nước và ngoài 

nước để xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo phù hợp. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu và dự báo các nhu cầu của thị trường quốc tế về 

nguồn nhân lực, các qui định và tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định, kiểm tra, đánh 

giá chất lượng ,… trên cơ sở đó đưa ra các chính sách kịp thời, phù hợp. 

+ Cách thực hiện giải pháp 

Trong quá trình hội nhập, Việt Nam phải tuân thủ những điều luật, qui 

định và thông lệ quốc tế, do đó vai trò của quản lý là vô cùng quan trọng. CBQL 

cần phải thường xuyên theo dõi các nội dung điều chỉnh, đổi mới về luật, cơ chế 

chính sách trong và ngoài nước để định hướng đào tạo cho phù hợp hơn với 
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quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng chức năng tiếp cận và khai thác 

thị trường, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cũng như NLĐ. 

Định hướng cho cán bộ các phòng thị trường, đào tạo theo dõi, bám sát 

nhu cầu của các thị trường để tìm kiếm, tiếp cận những yêu cầu mới của các chủ 

sử dụng lao động nước ngoài, tiếp thị hình ảnh và năng lực cung ứng của doanh 

nghiệp, lập kế hoạch đào tạo phù hợp với khả năng khai thác và mở rộng thị 

trường cung ứng lao động quốc tế. 

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong CSĐT hiểu và đánh giá đúng 

tầm quan trọng của môi trường thể chế đối với hoạt động của Công ty 

Thường xuyên cập nhật và phổ biến cho CB, GV, CNV những thay đổi về 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác XKLĐ.  

Tổ chức các buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho CB, 

GV, CNV về sự khác biệt về văn hóa, xã hội của các vùng miền – địa bàn tuyển 

sinh của đơn vị mình. 

Tổ chức nghiên cứu nhu cầu của thị trường lao động trong nước và ngoài 

nước để xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo cho phù hợp. 

Xây dựng mạng lưới thông tin theo nhiều kênh khác nhau, tổ chức quản lý 

và xử lý thông tin linh hoạt và kịp thời. 

* Điều kiện thực hiện giải pháp  

Chủ thể quản lý cần phải có những khả năng cơ bản như biết phát huy vai 

trò tích cực của các yếu tố pháp luật, chính sách, đồng thời biết làm hạn chế 

được mọi sự vận dụng sai lệch luật pháp, chính sách vào hoạt động quản lý 

trong thực tiễn, biết tạo ra đầy đủ những cơ sở pháp lý cho việc thực hiện đúng 

tính chất và nguyên lý giáo dục, biết tìm ra cơ sở định hướng đúng đắn cho việc 

đổi mới mục tiêu, chuẩn hóa nội dung, chương trình, xây dựng môi trường giáo 

dục thuận lợi và đánh giá kết quả đào tạo một cách chính xác. 

Cán bộ, giáo viên phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các yêu cầu của 

người quản lý, chủ động, tích cực tự tìm hiểu thông tin qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, có trách nhiệm đóng góp ý kiến kịp thời cho lãnh đạo điều 

chỉnh các nội dung quản lý cho phù hợp, hiệu quả. 
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3.3.1.2. Giải pháp 2 : Nâng cao nhận thức và hiểu biết cho CBQL và GV về 

tầm quan trọng và yêu cầu tăng cường tính cạnh tranh của CSĐT trong bối 

cảnh HNQT 

* Mục đích và ý nghĩa của giải pháp 

Xác định và chỉ rõ cho cán bộ quản lý và GV trong toàn CSĐT tầm quan 

trọng và những yêu cầu cấp bách của việc tăng cường tính cạnh tranh của đơn vị 

mình ở cả trong và ngoài nước, đây là yếu tố sống còn của các doanh nghiệp có 

chức năng  đào tạo và XKLĐ để có thể  tồn tại và phát triển trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và HNQT. 

Bên cạnh những cơ hội và thành tựu đạt được của nền kinh tế nước nhà 

nói chung và công tác XKLĐ nói riêng, tác động của hội nhập kinh tế cũng đặt 

ra nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ cần phải 

giải quyết để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững trong đó có 

nâng cao năng lực cạnh tranh để ổn định và mở rộng thị trường lao động quốc 

tế, đảm bảo uy tín với các địa phương và NLĐ. 

* Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

+ Đối với cán bộ quản lý: 

 Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của người quản lý trong việc nâng cao nhận 

thức cho GV, CBCNV về sự cần thiết phải tăng cường tính cạnh tranh của 

CSĐT bằng chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động quốc tế. 

 Liên tục cập nhật các thông tin thị trường, phân tích các thuận lợi, khó 

khăn từ chủ trương chính sách đến thực tiễn quản lý. 

 Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng của các cấp quản lý có liên quan về 

tình hình kinh tế, chính trị…Nắm chắc nội dung các văn bản, truyền tải nội dung 

đã được tập huấn cho toàn thể GV, nhân viên. 

 Truyền tải nội dung thông điệp: “Thách thức về năng lực cạnh 

tranh và khả năng đáp ứng trước những nhu cầu thay đổi liên tục của thị trường 

lao động quốc tế buộc các doanh nghiệp XKLĐ không những phải đảm bảo đủ 

số lượng, đúng về cơ cấu ngành nghề mà đồng thời phải có những biện pháp 

đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của mình, phải đảm bảo các sản 
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phẩm đầu ra – người lao động đã qua đào tạo có sức khỏe tốt, có trình độ hiểu 

biết các vấn đề xã hội và tay nghề cao, có sức sáng tạo, tự chủ, ý thức kỷ luật 

tốt, giao tiếp và ngoại ngữ tốt, có năng lực thích ứng với sự thay đổi của môi 

trường,…”  tới mỗi cán bộ, GV. 

 Tìm hiểu các điểm mạnh, yếu của các đối tác trong và ngoài nước, vận 

dụng sáng tạo kinh nghiệm của các đối tác phù hợp với đặc điểm riêng của đơn 

vị mình vào quản lý. 

 Hệ thống hóa và cung cấp các thông tin cập nhật nói trên kịp thời cho giáo 

viên hiểu và có trách nhiệm chia sẻ. 

 Tạo điều kiện và có quy chế phù hợp khuyến khích GV được học tập, 

nâng cao trình độ, tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực đào tạo. 

 + Đối với giáo viên: 

 Chỉ đạo GV nắm được nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thực 

hiện trong hoạt động sư phạm. Hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong 

nhận thức và thái độ hành động  nhằm tăng cường tính chủ động trong cạnh 

tranh của CSĐT. 

 Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy với chất lượng và hiệu quả cao ở các lớp 

được phân công . 

 GV được và có trách nhiệm tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thay đổi 

không ngừng về chất lượng nguồn nhân lực cung ứng cho nước ngoài. 

 Có kế hoạch tự học, tự nâng cao năng lực cá nhân. 

 Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học viên xác định rõ tầm quan 

trọng của việc học tập, phấn đấu vươn lên, hiểu rõ nhiệm vụ học tập, chủ động, 

sáng tạo đạt kết quả cao mới có thể có được việc làm tốt trong môi trường lao 

động quốc tế có tính cạnh tranh cao. 

* Điều kiện thực hiện giải pháp 

Các CBQL phải là những người có hiểu biết, có uy tín với GV, HV, có 

khả năng truyền tải tốt các nội dung yêu cầu tới GV, HV. 
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Thống nhất trong chỉ đạo các biện pháp nâng cao nhận thức và hiểu biết 

của CBQL và GV về vấn đề trên. Nắm chắc các điểm mạnh và điểm yếu trong 

hệ thống quản lý của đơn vị mình, có biện pháp điều tiết phát huy ưu điểm và 

khắc chế các nhược điểm. 

Để làm được điều đó, CSĐT cần thực hiện những định hướng đổi mới căn 

bản và toàn diện về cơ chế, chính sách giáo dục, đổi mới chương trình, nội dung, 

hình thức và phương pháp giáo dục, phát triển đội ngũ quản lý và giáo viên đáp 

ứng kịp thời cho yêu cầu đổi mới, giúp cho người học có quan niệm đúng đắn về 

mục đích, mục tiêu học tập,…và điều quan trọng nhất là những đổi mới này phải 

theo hướng dần dần thích ứng với chuẩn quốc tế.  

3.3.2. Nhóm giải pháp quản lý đầu vào 

3.3.2.1.Giải pháp 3: Quản lý xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu 

của từng thị trường lao động nước ngoài 

* Mục đích và ý nghĩa của giải pháp 

Xây dựng các chương trình đào tạo theo kịp với trình độ quốc tế và đáp 

ứng yêu cầu của NSDLĐ ở từng nước khác nhau. 

Thực hiện tốt giải pháp này sẽ giúp cho các CSĐT định hướng đúng trong 

công tác tuyên truyền tuyển sinh, lập kế hoạch đào tạo sát với thực tế, tạo điều 

kiện cho toàn bộ quá trình đào tạo có tính khả thi và hiệu quả cao. 

Định hướng sát thực cho việc xây dựng chuẩn các tiêu chí, tiêu chuẩn 

trong công tác kiểm tra đánh giá (KTĐG). 

Định hướng cho việc xây dựng khung năng lực chuẩn đầu ra của học viên 

cho từng thị trường ngoài nước; giúp cho NLĐ tự tin, có đủ hiểu biết thích hợp 

với môi trường mới và nhanh chóng hòa nhập cộng đồng mới; NLĐ có được 

những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo theo đúng điều kiện tuyển dụng làm hài lòng 

NSDLĐ, tăng sự tín nhiệm đối với doanh nghiệp cung ứng lao động, giúp cho 

doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường XKLĐ. 

* Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

+ Nội dung 
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Cần phải xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể trong đó tích hợp được 

các mục tiêu chung và riêng, đồng thời phải phù hợp với yêu cầu của NSDLĐ,và  

quy định của các nước tiếp nhận lao động khác nhau, điều quan trọng nhất là nội 

dung chương trình phải theo hướng thích ứng với chuẩn quốc tế 

Nội dung chương trình phải có đầy đủ các vấn đề cơ bản mà NLĐ phải 

nắm bắt gồm giáo dục định hướng, ngoại ngữ và kỹ năng nghề ; mức độ về kiến 

thức, kỹ năng kỹ xảo mà NLĐ phải đáp ứng được theo kịp với trình độ lao động 

của nước tiếp nhận lao động và nhà tuyển dụng nước ngoài. Các nội dung phải 

mang tính linh hoạt, có nhiều sự lựa chọn cụ thể cho từng khóa đào tạo. 

Khi xây dựng chương trình phải trả lời được các câu hỏi như nội dung cụ 

thể là gì? Dành cho đối tượng nào? Đáp ứng được yêu cầu gì của thị trường lao 

động quốc tế? Thời lượng? Ai phụ trách công việc gì? Cách thức thực hiện như 

thế nào? Điều kiện tổ chức, phương tiện ra sao? Kinh phí là bao nhiêu, lấy từ 

những nguồn nào để hạch toán chi phí? 

Khi xây dựng nội dung chương trình đào tạo, doanh nghiệp phải khảo sát 

thực tế, tổ chức hội thảo để bàn về mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, lấy ý 

kiến từ các bộ phận có liên quan trong công ty, các chuyên gia trong việc xây dựng 

chương trình đào tạo, XKLĐ; tham khảo các chương trình, điều kiện tuyển dụng 

của các đối tác nước ngoài theo từng khu vực, ngành nghề. 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc xây dựng nội dung 

chương trình đào tạo để điều chỉnh cho các khóa đào tạo tiếp theo. 

+ Cách thực hiện giải pháp 

Để có thể thực hiện được tốt giải pháp này, các doanh nghiệp phải thành 

lập một Ban nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng các chương trình đào tạo của 

CSĐT mình. Thành phần Ban gồm: Giám đốc hoặc phó giám đốc phụ trách 

công tác đào tạo, cán bộ phụ trách các thị trường ngoài nước, các tổ bộ môn dạy 

giáo dục định hướng, ngoại ngữ, dạy nghề. Nhiệm vụ của Ban là : 

1). Tập hợp (cập nhật) đầy đủ thông tin thị trường quốc tế từ các nguồn khác 

nhau, phân tích và tổng hợp đặc điểm riêng biệt của từng nước tiếp nhận lao 

động; tìm hiểu kỹ càng năng lực thực sự của các đối tác cụ thể, lý do và điều 
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kiện tuyển lao động nước ngoài của đối tác, các mô tả đầy đủ về điều kiện sống 

và làm việc của NLĐ tại cơ sở sử dụng lao động, các điều khoản của HĐLĐ… 

Lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đạo cho các bộ phận liên quan như phòng thị trường, 

các tổ bộ môn nghiên cứu, tìm hiểu thông tin từ yêu cầu và điều kiện tuyển dụng 

của các NSDLĐ nước ngoài, những trang thiết bị hoặc qui trình công nghệ mà 

họ hiện đang sử dụng tại các nhà máy và công trường dự định sẽ đưa lao động 

của mình đến làm việc.... 

2). Xây dựng mục tiêu đào tạo cụ thể cho từng thị trường, từng đối tác trình 

lãnh đạo công ty phê duyệt và chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình đào tạo 

cho các khóa học sát với thực tế. 

3). Xây dựng khung năng lực chuẩn đầu ra của HV cho từng thị trường. 

4). Biên tập và in ấn các tài liệu giảng dạy dưới hình thức tài liệu lưu hành 

nội bộ , tài liệu tham khảo trong quá trình đào tạo. 

5). Tổ chức hội thảo, hướng dẫn GV cập nhật nội dung và cách thực hiện. 

* Điều kiện thực hiện giải pháp 

Để quản lý có hiệu quả thì trước hết các nhà quản lý phải nắm vững mục 

tiêu, nội dung chương trình đào tạo của từng ngành nghề, đồng thời tổ chức cho 

giảng viên nghiên cứu chương trình đào tạo của từng ngành đào tạo, nội dung, 

kiến thức của từng môn học và phương pháp đặc trưng của từng bộ môn…. 

Giám đốc CSĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc phối hợp của các 

thành viên trong Ban cũng như việc triển khai thực hiện và cập nhật thông tin 

thường xuyên tới các phòng ban liên quan, có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh 

cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt hoặc không thực hiện tốt các nhiệm vụ 

được giao. 

Tổ chức các buổi học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học 

viên về tầm quan trọng, nội dung và cách thức thực hiện các nội dung chương 

trình cụ thể của CSĐT. 

Các tập thể, cá nhân được phân công nhiệm vụ phải thực sự chủ động, 

tích cực, tự giác và có trách nhiệm cao đối với công việc. 
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Học viên là đối tượng rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của 

chương trình đào tạo nói trên, vì vậy cần giúp họ nhận thức đúng đắn mục tiêu 

học tập để phát huy tính tự giác, chủ động, sáng tạo biến quá trình giáo dục 

thành tự giáo dục, tự học, tự tìm hiểu thêm thông tin đáp ứng nhu cầu của cá 

nhân cũng như của NSDLĐ. 

3.3.2.2. Giải pháp 4 : Đầu tư, nâng cấp CSVC, trang thiết bị phục vụ đào tạo 

* Mục đích và ý nghĩa của giải pháp 

+ Mục đích 

- Nâng cấp CSVC : hệ thống nhà làm việc, học lý thuyết, nhà xưởng, ký 

túc xá khang trang, hiện đại, đủ về số lượng, ổn định về chất lượng đảm bảo 

thực hiện mục tiêu và chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu của NSDLĐ 

nước ngoài ; 

- Tăng cường đầu tư những trang bị dạy học thiết yếu, nhất là các thiết bị, 

công cụ, máy móc phục vụ đào tạo thực hành theo chuẩn năng lực của học viên;  

- Chuẩn hóa CSĐT đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao và đa dạng của xã hội 

và thị trường lao động quốc tế về chất lượng sản phẩm. 

+ Ý nghĩa 

- CSVC và thiết bị dạy học là một trong những thành tố quan trọng của 

quá trình đào tạo, là điều kiện tiên quyết trong các hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp đảm bảo nguyên lý giáo dục ‘ học đi đôi với hành’. 

- Tạo ra những điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần giúp cho công 

tác đào tạo diễn ra một cách thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.. 

- Phát huy các tiềm năng sẵn có, các thế mạnh của doanh nghiệp, CSĐT 

tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên trong các hoạt động giảng dạy và 

tạo ra môi trường sống, học tập và rèn luyện tốt cho học viên. 

- Tăng khả năng hội nhập quốc tế và cạnh tranh lành mạnh, tăng vị thế 

của doanh nghiệp trong công tác đào tạo, cung ứng nhân lực quốc tế.  

* Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

+ Nội dung 



  142

Cơ sở vật chất và các phương tiện phục vụ đào tạo là khâu quan trọng , 

góp phần không nhỏ vào sự thành công của các khóa học. CSVC bao gồm hệ 

thống nhà làm việc, phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, hội trường, thư viện, 

ký túc xá, sân bãi thể thao…, các phương tiện dạy học như máy móc, vật tư thực 

hành, tranh ảnh, giáo cụ trực quan…  

Ban giám đốc CSĐT chỉ đạo sát sao việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

giáo trình, tài liệu, vật tư thực hành, thiết bị dạy học… đồng thời kết hợp với 

việc chuẩn hóa về cơ sở vật chất cho đào tạo như phòng học, xưởng thực hành, 

môi trường đào tạo, ký túc xá và các điều kiện khác phục vụ cho học viên trong 

suốt quá trình diễn ra khóa học. 

Từ kết quả khảo sát cho thấy cơ sở vật chất của các CSĐT của doanh 

nghiệp hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác đào tạo. Vì 

vậy, doanh nghiệp cần phải có kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 

đào tạo bằng cách đầu tư mua sắm mới cùng với việc phát huy hết tác dụng và 

sử dụng hợp lý cơ sở vật chất hiện có nhằm góp phần đảm bảo cho hoạt động 

đào tạo được tiến hành tốt nhất. 

Bên cạnh việc đầu tư, cũng cần có sự liên kết với các cơ sở sản xuất / 

doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất tương đồng với các ngành/ nghề mà 

NSDLĐ cần để phối hợp đào tạo các nghề có tính chất đặc thù hoặc yêu cầu có 

thiết bị máy móc đặc chủng. Đồng thời có thể liên kết đào tạo với các CSĐT 

khác để tận dụng lợi thế về thiết bị, kinh nghiệm đào tạo cho các ngành nghề 

khác nhau vì thị trường đặt hàng rất nhiều đơn hàng khác nhau, một CSĐT 

không thể tự mình đầu tư thiết bị đào tạo cho nhiều nghề.  

 Nâng cao nhận thức cho các đối tượng tham gia quá trình đào tạo về tính 

cần thiết và tầm quan trọng của việc bảo quản tốt và nâng cao chất lượng, công 

năng sử dụng của cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có. Giáo dục ý thức tiết 

kiệm, giữ gìn bảo quản tài sản cho mọi người. 

+ Cách thức tiến hành 

Để thực hiện tốt được nội dung này, lãnh đạo doanh nghiệp cần: 
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- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng CSVC về diện tích, số lượng, chất 

lượng và giá trị còn lại, công năng sử dụng để có cơ sở xây dựng phương án đầu 

tư, nâng cấp có tính khả thi, hiệu quả. 

- Đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị mới: Đây không phải là 

một công việc dễ dàng vì doanh nghiệp phải cân đối tài chính và chủ động được 

các nguồn kinh phí. Vì vậy, giám đốc CSĐT cần phải: 

  Xây dựng một kế hoạch đầu tư mua sắm dài hạn trong đó có tiến trình cụ 

thể hàng năm trình HĐQT phê duyệt hạn mức. 

  Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị 

hiện có của từng bộ phận để có kế hoạch nâng cấp kịp thời, phù hợp với nhu cầu 

cấp thiết của từng bộ phận, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng khóa học và yêu cầu của 

NSDLĐ để quyết định số lượng và chủng loại trang thiết bị cần bổ sung, nâng 

cấp. 

 Tăng cường đầu tư theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa các trang 

thiết bị dạy học, xưởng thực hành ; 

Đầu tư có hiệu quả, cần phải tìm hiểu kỹ công nghệ, khả năng ứng dụng 

và giá cả của từng loại máy móc, thiết bị phù hợp với mục đích sử dụng và khả 

năng tài chính của CSĐT. Có liệt kê danh mục các thiết bị cần mua sắm theo thứ 

tự ưu tiên dựa vào tính cấp thiết và tính hiệu quả. 

- Bên cạnh việc mua sắm mới cần tổ chức sử dụng hợp lý và nâng cấp 

nhằm phát huy hết công năng của cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện có: Tại 

hầu hết các doanh nghiệp đào tạo và XKLĐ, việc trang bị cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dành cho đào tạo là chưa đầy đủ vì nhiều lý do, trong đó lý do hạn hẹp 

về nguồn tài chính cũng là một nguyên nhân cơ bản. Vì vậy, phát huy nội lực và 

quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả những phương tiện hiện có cũng là một 

biện pháp cần thiết để khắc phục khó khăn. Do đó lãnh đạo CSĐT cần phải: 

 Chỉ đạo các phòng ban liên quan, cán bộ, giáo viên khi thực hiện tổ chức 

các hoạt động đào tạo ngay lập tức đòi hỏi chi phí quá cao hoặc cơ sở vật chất 

hiện tại chưa đảm bảo đồng bộ thì cần có sự linh hoạt, mềm dẻo chọn hình thức 
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thực hiện sao cho phù hợp với điều kiên thực tế của cơ sở mình nhưng vẫn đảm 

bảo được mục tiêu đề ra. Ví dụ: Tập trung các trang thiết bị tốt nhất từ bộ phận 

khác chưa cần thiết để dành ưu tiên cho khóa học hiện có nhu cầu. 

 Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp thường xuyên các trang thiết bị 

hiện có đạt điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo. 

 Khuyến khích cán bộ, giáo viên và cả học viên tìm tòi, sáng tạo những 

trang thiết bị đơn giản phục vụ hữu ích cho điều kiện sinh hoạt và học tập tại cơ 

sở đào tạo. Giải pháp này vừa có tác dụng tạo ra cơ sở vật chất tốt hơn đồng thời 

cũng phát huy được khả năng sáng tạo của mọi đối tượng tham gia quá trình đào 

tạo, giúp mọi người có ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với tập thể. 

- Ban hành các nội quy, quy định về bảo quản, sử dụng CSVC, thiết bị. Tổ 

chức thảo luận nâng cao nhận thức cho CBCNV, GV về ý thức bảo quản và sử 

dụng tốt, có hiệu quả CSVC và trang thiết bị hiện có.  

- Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm đào tạo của các CSĐT khác, 

tìm cơ hội liên kết đào tạo với các doanh nghiệp sản xuất, tận dụng thế mạnh của 

đối tác và giảm chi phí đầu tư. 

 *  Điều kiện thực hiện giải pháp 

- HĐQT, lãnh đạo các doanh nghiệp, CSĐT phải nhận thức rõ vai trò 

quan trọng của hệ thống CSVC đối với chất lượng đào tạo và uy tín của đơn vị. 

- Đảm bảo tốt năng lực quản lý và điều hành của cán bộ lãnh đạo và các 

phòng ban chức năng của CSĐT . 

- Có nguồn tài chính ổn định cho đầu tư, nâng cấp. 

- Sử dụng có trọng điểm và hợp lý kinh phí đầu tư theo định hướng đào 

tạo của công ty. 

- Cán bộ, CNV, GV được tập huấn, hướng dẫn cách thức sử dụng, vận 

hành, bảo quản trong quá trình đào tạo. 

- Đội ngũ kỹ thuật viên sửa chữa, duy tu, bảo trì có nghiệp vụ tốt. 

- Xã hội hóa giáo dục để huy động và tận dụng được tất cả các nguồn lực 

sẵn có đầu tư xây dựng và hiện đại hóa CSVC phục vụ đào tạo. 
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3.3.3.Nhóm giải pháp quản lý quá trình đào tạo 

3.3.3.1. Giải pháp 5 : Quản lý đổi mới phương pháp đào tạo  

* Mục đích của giải pháp 

Nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện phù hợp với nhu cầu tuyển dụng 

của NSDLĐ từ các nước phát triển. 

Nâng cao năng lực quản lý đào tạo của doanh nghiệp trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế. 

Tăng tính chủ động, linh hoạt và tính cạnh tranh của CSĐT. 

Giúp người học nhanh chóng hòa nhập được với thực tế công việc, có 

năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của NSDLĐ, rút ngắn thời gian đào tạo. 

NSDLĐ có cơ hội tuyển chọn lao động đáp ứng ngay yêu cầu công việc. 

* Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

- Nội dung  

+ Phương pháp đào tạo cần chuyển biến căn bản về tính chất, hướng vào 

việc hướng dẫn con người biết sống, biết hành động thực tiễn và suy nghĩ độc 

lập, biết phê phán, có trách nhiệm, biết thích ứng và sáng tạo trong tư duy và 

trong hành động. 

 + Phương pháp đào tạo đa dạng trong giảng dạy lý thuyết và thực hành, 

kết hợp giữa điều kiện cơ sở vật chất hiện có của doanh nghiệp và liên kết với 

các trường nghề, các đơn vị bạn để tận dụng ưu thế về trang thiết bị và tính 

chuyên nghiệp trong đào tạo những ngành nghề đòi hỏi cao về công nghệ và 

năng lực sử dụng máy móc hiện đại. 

Tổ chức chỉ đạo đổi phương pháp dạy học dựa trên các nội dung cơ bản : 

- Quản lý các hoạt động chuẩn bị của  GV. 

- Quản lý hoạt động thực hiện giảng dạy.  

- Quản lý hoạt động tổ chức hướng dẫn học viên thực hành, thực tập.  

- Cách thực hiện giải pháp : 

Bộ phận thị trường thường xuyên cập nhật thông tin nhu cầu thị trường và 

đưa ra những dự báo chính xác làm cơ sở cho lãnh đạo chỉ đạo việc bổ sung nội 

dung đào tạo, định hướng hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý. 
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CSĐT cần có phương án dự trù kinh phí trong trường hợp cần phải liên 

kết đào tạo, thuê mướn trang thiết bị hoặc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đáp 

ứng yêu cầu của nội dung, hình thức và phương pháp đào tạo mới. 

Cán bộ, giáo viên phải thường xuyên cập nhật thông tin về nội dung, 

phương pháp đào tạo mới, chuẩn bị giáo án linh hoạt theo nhiều phương án đào 

tạo khác nhau. 

GV cần chuẩn bị tâm lý tốt cho học viên để có thể tiếp thu tốt nhất những 

kiến thức mới mẻ và công nghệ tiên tiến để có thể hoàn thành công việc và hội 

nhập nhanh chóng trong môi trường sống và làm việc ở ngoài nước. 

* Điều kiện thực hiện giải pháp 

Giám đốc CSĐT phải nắm vững nội dung chương trình và các hình thức, 

phương pháp đào tạo hiện hành tại đơn vị mình, đồng thời yêu cầu các bộ phận 

liên quan đến công tác đào tạo báo cáo tình hình thay đổi thường xuyên của thị 

trường, tham mưu cho giám đốc những mục tiêu cần sửa đổi bổ sung để có cơ sở 

chỉ đạo đổi mới, cập nhật cho kịp thời và phù hợp với yêu cầu thị trường quốc 

tế, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp mình. Đồng thời cần phải : 

Nâng cao nhận thức của GV và HV về nội dung và cách thức của  những 

thay đổi trong phương pháp dạy, học đáp ứng yêu cầu NSDLĐ. 

Bồi dưỡng kiến thức thực tiễn nghề nghiệp cho GV bằng các hoạt động 

tham gia quản lý lao động ở ngoài nước, tham gia các lớp tập huấn, nâng cao 

kiến thức, kỹ năng dạy học. 

Tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên để hoàn thiện 

các phương pháp mới, có cơ chế thưởng phạt rõ ràng. 

3.3.3.2. Giải pháp 6 : Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên 

* Mục đích và ý nghĩa của giải pháp 

Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên một cách qui củ, 

bài bản nhằm : 

 Nâng cao năng lực sư phạm :GV vừa có kiến thức chuyên sâu vừa có 

kiến thức tổng hợp ; đảm bảo kỹ năng giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực 

hành. 
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Giúp GV nâng cao khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học 

viên, biết cập nhật các tiêu chuẩn đánh giá theo chuẩn năng lực đầu ra. 

Có năng lực quản lý tổ chức lớp học, biết ứng dụng các kiến thức và công 

nghệ mới trong giảng dạy, biết phương pháp nghiên cứu khoa học.  

Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tham gia đào tạo là 

vô cùng quan trọng nhằm giúp cho giáo viên nâng cao năng lực tổ chức giảng 

dạy, tổng hợp kiến thức đa dạng để trở thành người giáo viên không chỉ dạy cho 

học viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết mà còn trở thành những nhà 

tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực XKLĐ. 

Hoạt động đào tạo NLĐ Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài đòi 

hỏi người giáo viên tham gia giảng dạy không đơn thuần chỉ giỏi chuyên môn 

riêng của mình mà con cần phải nắm bắt được tình hình thị trường quốc tế, trong 

nước: có hiểu biết sâu rộng các kiến thức xã hội, luật pháp, thuần phong mỹ 

tục…không những của Việt Nam mà còn của các nước tiếp nhận lao động; nắm 

bắt được tâm lý của học viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau… 

*   Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 

 Nội dung : Ban giám đốc CSĐT cần 

- Giáo dục cho đội ngũ GV nhận thức rõ tính cần thiết, thường xuyên phải 

nâng cao trình độ GV nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học viên. 

- Lên danh sách cán bộ nghiệp vụ, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy. 

Phân loại các nhóm cần bồi dưỡng theo các nội dung như:  

+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho các cán bộ nghiệp vụ không 

qua đào tạo tại các trường sư phạm ; nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm cho 

giáo viên dạy nghề theo tiếp cận kết hợp môn học và module… ; 

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ thị trường, cán bộ 

các phòng nghiệp vụ, giáo viên dạy nghề; 

+ Tổ chức cho giáo viên dạy ngoại ngữ học thêm ngoại ngữ 2 và 3;  

+ Bồi dưỡng kiến thức, thông tin cập nhật cho cán bộ, giáo viên dạy giáo 

dục định hướng, tư vấn; 

+ Bồi dưỡng các kỹ năng về ứng dụng CNTT trong giảng dạy ;  



  148

+ Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích hợp nhiều nội dung ; 

+ Bồi dưỡng phương pháp kiểm tra, đánh giá dựa trên chuẩn năng lực ; 

+ Bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho GV. 

+ Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho GV. 

Cách thức thực hiện 

Căn cứ vào các nội dung nêu trên, Ban giám đốc CSĐT cần 

- Xác định nhu cầu 

Chỉ đạo tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực giáo viên của đơn 

vị, xác định điểm yếu, điểm hạn chế của từng đối tượng GV ; 

 Hướng dẫn đối chiếu với các yêu cầu sử dụng và quy hoạch GV, xem xét 

nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân và thứ tự ưu tiên của các nội dung cần đào tạo 

để lên danh sách các đối tượng và nội dung cần bồi dưỡng. 

 Động viên và tạo điều kiện cho GV có ý thức tự giác đánh giá năng lực 

bản thân và đăng ký bồi dưỡng nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ GV có 

chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. 

- Xây dựng kế hoạch 

 Sau khi xác định rõ nhu cầu, cần phân nhóm theo nội dung và đối tượng. 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cụ thể , chi tiết cho từng nhóm 

ngay từ đầu năm học. 

Thông qua phân tích kết quả đánh giá GV, kế hoạch phải thể hiện rõ được 

mục tiêu, nội dung, hình thức, thời gian và các điều kiện phục vụ cho công tác 

bồi dưỡng… nhưng không làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của CSĐT. 

 Lên phương án kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm 

để có kế hoạch tốt hơn cho các chuyên đề sau. 

- Triển khai thực hiện 

Sau khi kế hoạch được phê duyệt, cần triển khai thực hiện đúng yêu cầu : 

Quán triệt cho toàn thể cán bộ, GV nhận thức đúng về vai trò và tầm quan 

trọng  của công tác bồi dưỡng đội ngũ GV đối với sự phát triển và uy tín của 

đơn vị trong hoạt động đào tạo, nâng cao vị thế của doanh nghiệp. 

Các hình thức tổ chức thực hiện :  
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 Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cụ thể hàng năm theo các nội 

dung và cho các đối tượng nêu trên. 

Tổ chức theo các lớp học truyền thống (có kiểm tra, đánh giá, cấp bằng 

hoặc chứng chỉ tùy theo mức độ của nội dung) ; 

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

thường xuyên về công tác XKLĐ do Bộ LĐ – TB & XH, Bộ Ngoại giao…tổ 

chức. Cử giáo viên đi học hoặc tham gia các lớp tập huấn, hội thảo…theo các 

chuyên đề của nhà nước, Bộ LĐ – TB & XH hoặc các Bộ, ngành, tổ chức nước 

ngoài tổ chức ; 

 Bố trí cán bộ, giáo viên luân phiên tham gia công tác quản lý lao động ở 

nước ngoài để có kinh nghiệm thực tế, đánh giá chính xác các điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội, thách thức trong công tác đào tạo của chính mình nhằm rút kinh 

nghiệm cho các khóa sau ; 

 Khuyến khích cán bộ giáo viên tự học tập, bồi dưỡng thông qua tham dự 

các khóa đào tạo ở bên ngoài (có chính sách hỗ trợ phù hợp);  

 Tổ chức hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học, học hỏi kinh nghiệm 

lẫn nhau thông qua các buổi dự giờ…, tổ chức đánh giá nghiêm túc về kết quả 

của từng sự kiện, có biện pháp điều chỉnh kịp thời để các hoạt động này ngày 

càng trở nên thường xuyên, thiết thực ; 

 Tổ chức trao đổi qua các hội thảo nội bộ, tham quan, giao lưu với các đơn 

vị bạn, các đơn vị hợp tác, liên kết nhằm học hỏi những kinh nghiệm đào tạo tốt 

hơn ; 

Phối hợp với các công ty sử dụng lao động Việt Nam tổ chức các buổi 

thảo luận về yêu cầu của NSDLĐ để cập nhật các nội dung cần thiết và thay đổi 

phương pháp đào tạo linh hoạt phù hợp với yêu cầu tuyển dụng ; 

 Trang bị tốt CSVC, đáp ứng đầy đủ tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo 

viên tham gia các khóa bồi dưỡng . 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm (có quy chế 

thưởng phạt nghiêm minh khuyến khích những người có trách nhiệm, có tiến bộ, 

xử phạt những người có ý thức kém…) 
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* Điều kiện thực hiện giải pháp 

- Lãnh đạo CSĐT, doanh nghiệp cần phải có tầm nhìn xa về quy hoạch 

cán bộ, có sự nhận thức đúng đắn về tính cần thiết và hiệu quả của công tác bồi 

dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ; 

- Điều kiện quyết định kết quả bồi dưỡng cũng phụ thuộc rất lớn vào ý 

thức của bản thân mỗi GV, công tác bồi dưỡng sẽ không có ý nghĩa và hiệu quả 

nếu không xuất phát từ nhu cầu tự thân của mỗi người ;  

- Công tác bồi dưỡng cần phải thường xuyên, liên tục ; 

- Trong quá trình tổ chức bồi dưỡng, phải chọn lựa hoặc mời những giáo 

viên có uy tín, có trách nhiệm và có kinh nghiệm tổ chức và hiểu biết sâu rộng 

về các lĩnh vực trên. 

- Có qui chế rõ ràng cho các cán bộ, giáo viên tham gia học tập: bắt buộc, 

căn cứ vào kết quả học tập để xét các tiêu chuẩn thi đua, bổ nhiệm, nâng lương, 

ký tiếp hợp đồng lao động… 

- Doanh nghiệp phải có kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức các khóa học. 

- Cần khảo sát, đánh giá thật cụ thể những hạn chế của cán bộ, giáo viên 

để tổ chức đúng nhu cầu cần thiết của đối tượng, tránh lãng phí thời gian, chi 

phí. 

- Lãnh đạo doanh nghiệp cần phải quán triệt nhận thức của tất cả các đối 

tượng về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo 

viên với việc nâng cao chất lượng đào tạo của doanh nghiệp. 

3.3.4. Nhóm giải pháp quản lý đầu ra 

3.3.4.2. Giải pháp 7 : Quản lý đánh giá kết quả tốt nghiệp của HV theo chuẩn 

đầu ra 

* Mục đích và ý nghĩa của giải pháp 

+ Mục đích 

Quản lý đánh giá kết quả tốt nghiệp của học viên theo chuẩn đầu ra là một 

cách lượng hóa chất lượng sản phẩm đào tạo. 

Kiểm tra và đánh giá mức độ đạt được của học viên so với mục tiêu đã 

định về chuẩn đầu ra như : chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, chuẩn thái độ theo 
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các tiêu chí, tiêu chuẩn của CSĐT đề ra và phù hợp với yêu cầu của thị trường 

lao động nước ngoài. 

Xác định hiệu quả của cả quá trình đào tạo, so sánh năng lực thực tế của 

học viên đã đạt được với yêu cầu đã xác định theo tiêu chuẩn năng lực. 

+ Ý nghĩa 

Đảm bảo yêu cầu của từng thị trường lao động ngoài nước, đáp ứng các 

tiêu chuẩn tuyển dụng của NSDLĐ nước ngoài. 

Đảm bảo các cam kết của CSĐT với học viên, gia đình và xã hội.  

Đảm bảo chất lượng và uy tín của CSĐT, nâng cao năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp trong bối cảnh HNQT. 

* Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

+ Nội dung 

 Xác định chuẩn đầu ra dựa trên các yêu cầu của thị trường, NSDLĐ và 

năng lực đào tạo của CSĐT. Chuẩn đầu ra sẽ chi phối hoạt động xây dựng 

chương trình, thiết kế nội dung bài học, lựa chọn phương pháp dạy học theo 

định hướng: dạy – học – đánh giá. Kết quả đánh giá xác định chất lượng sản 

phẩm đào tạo so với yêu cầu tuyển dụng. 

 Đảm bảo chất lượng của các thành tố tham gia: GV, HV, chương trình, 

các nguồn lực phục vụ đào tạo. Trong đó, đặt học viên làm trung tâm của hoạt 

động quản lý, tập trung đánh giá qua 4 vấn đề: kiến thức, kỹ năng, thái độ và các 

kỹ năng mềm. 

Đảm bảo những mục tiêu cụ thể sau: 

 + Tiêu chuẩn, tiêu chí cam kết từ đầu vào về thể lực, tư pháp… 

+ Học viên nắm vững các kiến thức cơ bản, cơ sở về luật pháp, nền văn 

hóa, xã hội, luật pháp và phong tục tập quán, tôn giáo… của nước nhận lao 

động, luật lao động của Việt Nam, các nội dung hợp đồng, tài chính,… ; 

+ Học viên thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, sử dụng ngoại ngữ trong 

công việc và trong giao tiếp hàng ngày, các kỹ năng sống để dễ dàng thích ứng  

trong môi trường thay đổi; 
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+ Đánh giá thái độ tích cực, tự giác, hợp tác, tự học, tự rèn, hình thành tác 

phong công nghiệp cho học viên để có thể tự tin, hoạt động độc lập,…nhanh 

chóng hòa nhập với cộng đồng mới. 

+ Cách thực hiện giải pháp 

Thành lập hội đồng kiểm tra, đánh giá kết quả tốt nghiệp, gồm : Đại diện 

ban Giám đốc CSĐT, phòng đào tạo, các tổ chuyên môn, quản sinh. 

Xây dựng qui trình, nội dung đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí đã 

định, đặc biệt chú ý đến các mục tiêu về kiến thức xã hội ; pháp luật, kỹ năng 

nghề ; sử dụng ngoại ngữ, thái độ nghề nghiệp ; tác phong công nghiệp. Chú ý 

kiểm tra cả các yếu tố sức khỏe, hồ sơ tư pháp, khả năng vận dụng các kỹ năng 

mềm như giao tiếp, ứng xử, xử lý thông tin… 

Thống nhất kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho các khóa đào tạo. 

Tổ chức, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện. 

Đánh giá kết quả theo các tiêu chí đã xác định. 

Tổng hợp kết quả đánh giá tổng thể, xếp loại, có kiến nghị, đề xuất cụ thể, 

trình hội đồng ra quyết định cấp chứng chỉ. 

Sau mỗi kỳ kiểm tra, đánh giá lại phải tổ chức họp rút kinh nghiệm, áp 

dụng những bài học kinh nghiệm, những sáng kiến hay vào công tác đào tạo. 

Có biện pháp sửa chữa ngay những bất cập trong quá trình thực hiện. 

* Điều kiện thực hiện giải pháp 

 Tất cả các đối tượng tham gia phải coi trọng và nhận thức đúng tầm quan 

trọng và ý nghĩa thực sự của công tác kiểm tra, đánh giá kết quả tốt nghiệp của 

học viên theo chuẩn đầu ra.  

Lãnh đạo CSĐT phải trực tiếp tham gia chỉ đạo, giám sát. 

Công tác chuẩn bị phải chu đáo, đầy đủ tài liệu, vật liệu, phương tiện và 

cán bộ coi, chấm thi đúng yêu cầu, đủ năng lực đánh giá. 

Nội dung và quy trình kiểm tra đánh giá phải rất cụ thể, theo sát với 

hướng dẫn về đánh giá, cho điểm…, được lượng hóa ở mức tối đa, đảm bảo tính 

toàn diện, khách quan. 
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Công tác coi thi, hỏi thi, chấm thi phải hết sức nghiêm túc, minh bạch và 

đảm bảo công bằng và công khai. 

3.3.4.2. Giải pháp 8 : Quản lý hiệu quả thông tin phản hồi 

* Mục đích và ý nghĩa của giải pháp 

- Mục đích 

Kiểm tra, đánh giá và tự đánh giá việc thực hiện các hoạt động đào tạo, 

khảo sát lấy ý kiến của CBQL, cán bộ, giáo viên trực tiếp tham gia công tác 

quản lý, giảng dạy một cách thường xuyên kết hợp với điều tra khảo sát bằng 

cách thu thập những thông tin “ ngược” từ phía NSDLĐ, học viên đã hoàn thành 

khóa đào tạo, và xử lý thông tin phản hồi kịp thời, hiệu quả nhằm: 

+ Đánh giá việc thực hiện tất cả các công đoạn của quá trình đào tạo ; 

 + Xác định được những ưu điểm, hạn chế từ thực trạng công tác quản lý 

đào tạo của doanh nghiệp ; 

+ Có biện pháp kịp thời nhằm cải thiện thực trạng, khắc phục hạn chế, 

phát huy ưu điểm nâng cao chất lượng đào tạo. 

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiểu biết, hiệu quả trong thực thi trách 

nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân trong CSĐT. 

 + Tăng cường sự phối hợp giữa CSĐT và NSDLĐ nhằm thực hiện đúng 

mục tiêu đào tạo, cam kết xã hội. 

 + Nắm bắt được nhu cầu của học viên và yêu cầu của NSDLĐ để có kế 

hoạch tuyển sinh và đào tạo hàng năm. 

 + Có được các thông tin phản hồi về sự phù hợp của nội dung chương 

trình, phương pháp đào tạo nhằm bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp với đối 

tượng đào tạo tại từng thời điểm. 

- Ý nghĩa 

 + Tạo dựng thói quen làm việc có trách nhiệm, đúng theo chuẩn mực của 

các đơn vị chức năng và mỗi cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ. 

+ Tạo ra mối quan hệ gắn kết giữa CSĐT, học viên và NSDLĐ, hỗ trợ lẫn 

nhau để đạt được các mục tiêu chung và riêng cho các bên. 

+ Có sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau trong hợp tác lâu dài. 
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+ Khẳng định thực hiện đúng các cam kết của CSĐT về chất lượng ĐT. 

* Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

 Nội dung 

- Các nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm:  

+ Đối với giáo viên: Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy theo từng 

khóa, kiểm tra xem giáo viên lựa chọn nội dung dạy học có phù hợp với đối 

tượng không? Phương pháp có đảm bảo tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 

học viên không? Hình thức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học viên 

như thế nào?... Trong quá trình kiểm tra, cần kiểm tra kỹ lưỡng giáo án của giáo 

viên vì đó chính là cẩm nang hoạt động không thể thiếu của người giáo viên. 

Giáo án thể hiện rất rõ mục tiêu, nội dung và hình thức hoạt động của thầy và 

trò. Nếu giáo án hoàn chỉnh, đầy đủ, có chất lượng, chắc chắn sẽ đảm bảo mục 

tiêu dạy học. 

 + Đối với học viên: Kiểm tra hoạt động của học viên thông qua kết quả 

thực hiện các bài tập lý thuyết, thực hành; qua các buổi dự giờ, dự các hoạt động 

khác của học viên như thảo luận nhóm, viết thu hoạch… Trong quá trình đánh 

giá học viên cần chú ý kết quả về mặt nhận thức: đã có được thêm những hiểu 

biết nào, kiến thức nào trong quá trình học tập? ; Kết quả về kỹ năng, kỹ xảo: 

làm được gì theo đòi hỏi của các điều kiện tuyển dụng; Về mặt thái độ, tình cảm: 

biết sống hòa đồng và có trách nhiệm với tập thể hay không? Đáp ứng yêu cầu 

về tác phong công nghiệp? thể hiện sự hứng thú học tập qua việc tham gia một 

cách chủ động, sáng tạo, tích cực trong các hoạt động của khóa học… 

 + Đối với CSĐT : thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội 

dung quản lý của chủ thể quản lý dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí, kế hoạch đã 

được xây dựng và phê duyệt cho từng khóa, từng năm học. 

- Nội dung lấy ý kiến phản hồi bao gồm : 

 + Ý kiến nhận xét, đánh giá của NSDLĐ đối với CSĐT về năng lực của 

NLD đáp ứng yêu cầu công việc và môi trường sống, nhu cầu tuyển dụng và các 

kiến nghị của họ về nội dung, chất lượng đào tạo. 
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 + Ý kiến nhận xét, đánh giá và kiến nghị của NLĐ đối với CSĐT về sự 

phù hợp của nội dung, phương pháp đào tạo đối với việc tạo dựng năng lực đáp 

ứng yêu cầu tuyển dụng của NSDLĐ và thực tế công việc ở ngoài nước. 

 + Ý kiến nhận xét, đánh giá của CBQL, GV về công tác quản lý CSĐT. 

* Cách thức thực hiện 

Ban giám đốc CSĐT cần :  

+ Xây dựng và ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn cho các nội dung KTĐG. 

+ Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất ; 

+ Nghe báo cáo, dự giờ lý thuyết, thực hành; dự các buổi thảo luận nhóm, 

các hoạt động ngoài giờ lên lớp của học viên… ;Thông qua dự giờ các lớp học 

lý thuyết, thực hành; dự các buổi hoạt động ngoại khóa cũng có thể đánh giá 

được mức độ chuẩn bị của giáo viên và học viên, đánh giá được khả năng, năng 

lực của giáo viên cũng như nhận thức và khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập, 

rèn luyện của học viên. 

+ Kiểm tra, đánh giá khả năng thực hiện tất cả các khâu trong công tác 

quản lý ( từ mục tiêu cho đến khi kết thúc đào tạo). 

 + Việc lấy ý kiến phản hồi : 

 Xây dựng bộ mẫu phiếu điều tra, khảo sát hoặc các mẫu bảng hỏi với các 

nội dung liệt kê trên. 

Thông qua văn phòng đại diện của công ty ở các nước tiếp nhận lao động, 

cán bộ quản lý trực tiếp lao động ở ngoài nước, hoạt động trao đổi thông tin giữa 

phòng thị trường nước ngoài, qua tiếp xúc với học viên vừa hoàn thành khóa 

học, NLĐ trở về nước đến thanh lý hợp đồng để tổ chức khảo sát, lấy ý kiến 

phản hồi từ NSDLĐ và NLĐ để thu thập các thông tin nhiều chiều bổ sung cho 

việc đánh giá chất lượng đào tạo có đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế hay 

không? Phát huy những mặt tốt, phát hiện và hạn chế những mặt còn tồn tại, tiếp 

nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị. 

 Tổng hợp các hình thức kiểm tra, đánh giá, có được kết quả dựa trên 

những thông tin thu được ; tổ chức so sánh, đối chiếu với mục tiêu, tiêu chuẩn 

đã được xây dựng trước ; tiến hành nhận xét, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện 
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được những ưu điểm, hạn chế, những việc làm được, những việc chưa làm 

được ; xác định rõ các nguyên nhân và đưa ra các giải pháp tối ưu cho các khóa 

tiếp theo. 

* Điều kiện thực hiện giải pháp 

 Giáo dục ý thức tự giác, thường xuyên và có trách nhiệm trong công tác 

kiểm tra đánh giá (KTĐG) cho tất cả CBCNV, GV trong hệ thống. 

 Tổ chức rà soát lại nội dung các tiêu chí, tiêu chuẩn dùng để KTĐG đảm 

bảo tính hợp lý, khoa học và phù hợp với yêu cầu tại thời điểm thực hiện. Nếu 

có nội dung lạc hậu, bất cập cần thay đổi, cập nhật trước khi tiến hành KTĐG ; 

xây dựng tiêu chí đánh giá cho các nội dung mới phát sinh. 

Giám đốc CSĐT, doanh nghiệp phải xây dựng được một bộ tiêu chí đánh 

giá cụ thể có thể định tính, có thể định lượng hoặc kết hợp cả hai trong quá trình 

kiểm tra, đánh giá.  

Khác với các hoạt động đào tạo của các trường dạy nghề, đào tạo NLĐ 

Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài có những đặc điểm khác biệt về 

yếu tố đầu vào và đầu ra. Do đó, kế hoạch đào tạo, nội dung và hình thức rất linh 

hoạt, phong phú và đa dạng, không thể có chuẩn chung đánh giá cho tất cả các 

khóa học. Vì vậy, giám đốc CSĐT phải căn cứ vào mục tiêu đào tạo cho từng thị 

trường nước ngoài, từng nhóm ngành nghề để xây dựng các tiêu chí đánh giá 

cho phù hợp. 

 Trong quá trình đánh giá phải đảm bảo được tính khách quan, tính toàn 

diện, tính hiệu quả, tính hệ thống, công bằng và công khai. 

 Phải tổ chức kiểm tra đánh giá một cách thường xuyên, liên tục, đồng thời 

không ngừng cải tiến, đổi mới phương pháp đánh giá cho phù hợp với thực tế. 

 Sau kiểm tra, đánh giá phải kịp thời rút kinh nghiệm, có hình thức động 

viên khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời 

có những hình thức xử lý đối với những tập thể, cá nhân không thực hiện tốt. Áp 

dụng ngay những bài học kinh nghiệm, những sáng kiến tốt vào thực tiễn và có 

biện pháp và phương án sửa chữa ngay những bất cập vừa được phát hiện. 
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3.3.5. Mối quan hệ giữa các giải pháp 

Quá trình đào tạo bao gồm các thành tố: Mục tiêu đào tạo; Nội dung đào 

tạo; Phương pháp đào tạo; Lực lượng đào tạo ( người dạy); Đối tượng đào tạo 

(người học); Tổ chức đào tạo; Điều kiện đào tạo; Môi trường đào tạo; Quy chế 

đào tạo; Bộ máy đào tạo. Các thành tố này luôn vận động trong mối quan hệ 

tương tác với nhau, đảm bảo cho quá trình đào tạo được diễn ra hài hòa, cân đối 

và toàn vẹn.  

Từ mười thành tố trên, người ta có thể rút ra sáu thành tố cốt lõi: 1) Mục 

tiêu đào tạo; 2) Nội dung đào tạo; 3) Phương pháp đào tạo; 4) Đối tượng đào 

tạo; 5) Lực lượng đào tạo; 6) Thiết bị dạy học.  

Trong sáu thành tố cốt lõi đó, ba thành tố mục tiêu, nội dung, phương 

pháp đào tạo được liên kết chặt chẽ với nhau, quy định nhau và hỗ trợ nhau để 

tạo ra cái lõi của quá trình đào tạo. Lực lượng đào tạo, đối tượng đào tạo và 

thiết bị dạy học được coi là nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đào tạo – thành 

tố quy định nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo. Thiết bị dạy 

học được coi là cầu nối để giáo viên và học viên cùng tiến hành hoạt động trong 

việc chiếm lĩnh nội dung đào tạo để thực hiện mục tiêu đào tạo khi sử dụng các 

phương pháp đào tạo khác nhau. Tất cả đều được đặt trong môi trường đào tạo 

có sự tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác. [23].  

Do vậy, việc quản lý, điều phối hoạt động của các thành tố trong quá trình 

đào tạo có vai trò vô cùng quan trọng. Xuất phát từ cơ sở lý luận được xây dựng 

cho công tác quản lý đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoàivà thông qua kết quả điều tra, khảo sát thực tế, luận án đã đưa ra bốn nhóm 

giải pháp với tám giải pháp quản lý cụ thể theo tiếp cận mô hình CIPO nhằm 

giúp các CSĐT của các doanh nghiệp XKLĐ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 

cung cho thị trường lao động quốc tế.  

Nhóm giải pháp quản lý điều tiết các tác động của bối cảnh giúp các 

CBQL, GV hiểu được cần phải làm gì để đứng vững trong môi trường cạnh 

tranh, giúp nhà quản lý chỉ đạo xây dựng mục tiêu đào tạo phù hợp với khả năng 
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khai thác của doanh nghiệp trong tìm kiếm đối tác mới và mở rộng thị trường 

cung ứng lao động quốc tế có vai trò định hướng cho việc đổi mới tổng thể, đề 

ra những nhiệm vụ cụ thể cần đạt được sau đào tạo phù hợp với đặc điểm, yêu 

cầu của từng thị trường lao động nước ngoài.  

Từ đó, nhóm giải pháp quản lý đầu vào giúp nhà quản lý chỉ đạo việc xây 

dựng nội dung chương trình – xương sống của công tác đào tạo như thế nào để 

đầu ra có được kết quả theo kịp với trình độ quốc tế. Hiện tại, các cơ sở đào tạo 

vẫn đang làm dựa vào cái mình đang có chứ chưa thực sự đổi mới nội dung theo 

cái mà người học và xã hội đang cần. Để có thể ứng dụng các công nghệ và hiện 

thực hóa chương trình mới, việc quản lý công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất 

- kỹ thuật phục vụ tiến trình đào tạo nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học viên có 

thể lĩnh hội được kiến thức, kỹ năng cốt lõi của nghề nghiệp, nâng cao năng lực 

thực hành thông qua tiếp xúc với thiết bị và công nghệ tiên tiến, làm cho người 

lao động không bị bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường làm việc.  

Nhóm giải pháp thứ ba nâng cao năng lực quản lý quá trình đào tạo, để 

sản phẩm đào tạo được khách hàng chấp nhận, thị trường nghiệm thu thì phải 

thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức, kỹ năng hành nghề phù hợp với yêu cầu của công nghệ mới, tạo điều 

kiện cho người học tiếp thu nhanh nhất, đầy đủ nhất được những thành tựu mới 

nhất của nhân loại. Muốn thay đổi được nội dung chương trình và phương pháp 

giảng dạy thì không thể không quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động bồi 

dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên – nhân tố cốt lõi trong công 

cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Trong thời đại công nghệ, sự phát 

triển rất nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, vòng đời của các phát minh, công 

nghệ tiên tiến có xu hướng ngày càng ngắn đi, thì việc bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ hiểu biết, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào giảng dạy của đội ngũ 

giáo viên là rất cần thiết, loại bỏ được những kiến thức sáo mòn, lạc hậu, bắt kịp 

được nhịp sống của thị trường.  

Phần cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là chất lượng của 

“đầu ra” phải được đánh giá như thế nào qua chuẩn đầu ra của học viên. Đồng 
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thời, cần phải tăng cường kiểm tra, đánh giá và quản lý và xử lý hiệu quả thông 

tin phản hồi để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Đây là giải pháp hỗ trợ 

nhằm mang lại kết quả toàn diện nhất cho quá trình đào tạo vì khi tổ chức và 

thực hiện bất kỳ hoạt động đào tạo nào mà không có kiểm tra, đánh giá thì coi 

như không có sự hiện diện của quản lý. Từ việc kiểm tra đánh giá thường xuyên 

và toàn diện nhà quản lý mới có thể nhận thấy kết quả thực sự của cả quá trình, 

đồng thời phát hiện ra được những sai lệch của hệ thống để có những biện pháp 

uốn nắn, điều chỉnh kịp thời ở tất cả các công đoạn làm cho “dây chuyền” luôn 

hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả. 

Tóm lại, các giải pháp quản lý đào tạo đã được đề xuất luôn có mối quan 

hệ biện chứng, liên hệ với nhau một cách logic, có tác động hỗ trợ và ràng buộc 

lẫn nhau trong suốt quá trình đào tạo. 

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp 

Sau khi nghiên cứu cơ sở lý luận , điều tra, đánh giá thực trạng đào tạo và 

quản lý đào tạo, đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo tại một số cơ sở 

đào tạo của các doanh nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ tại Hà Nội, tác giả 

của luận án đã tiến hành khảo nghiệm kiểm chứng về tính khả thi và tính cần 

thiết của các giải pháp đề xuất. 

Việc kiểm chứng tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất 

nhằm nâng cao năng lực quản lý đào tạo tại các CSĐT của các doanh nghiệp có 

chức năng đào tạo và XKLĐ được thực hiện bằng phương pháp lấy ý kiến 

chuyên gia là các CBQL và GV. Số người được xin ý kiến đánh giá là 191 người 

là CBQL và GV của năm CSĐT trên địa bàn Hà Nội. 

3.4.1. Khái quát về quá trình khảo nghiệm 
3.4.1.1. Mục đích 

Thực hiện khảo nghiệm nhằm lấy ý kiến của lãnh đạo, các CBQL và giáo 

viên của các CSĐT cho XKLĐ đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các 

giải pháp quản lý đào tạo người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

3.4.1.2. Nội dung khảo nghiệm 
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Bốn nhóm giải pháp quản lý đào tạo lao động Việt Nam trước khi đi làm 

việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo mô hình CIPO, bao gồm 

các nhóm và giải pháp cụ thể sau: 

+ Nhóm giải pháp điều tiết tác động của bối cảnh 

Giải pháp 1: Chủ động tìm hiểu, nắm bắt và ứng phó hiệu quả, kịp thời các ảnh 

hưởng của bối cảnh đến QLĐT. 

Giải pháp 2: Nâng cao nhận thức và hiểu biết cho CBQL và GV về tầm quan 

trọng và yêu cầu tăng cường tính cạnh tranh của CSĐT trong bối cảnh HNQT. 

 + Nhóm giải pháp quản lý đầu vào 

Giải pháp 3: Quản lý xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của từng 

thị trường lao động nước ngoài. 

Giải pháp 4: Quản lý đầu tư, nâng cấp CSVC, thiết bị phục vụ đào tạo. 

 + Nhóm giải pháp quản lý quá trình 

Giải pháp 5: Quản lý đổi mới phương pháp đào tạo . 

Giải pháp 6: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên. 

 + Nhóm giải pháp quản lý đầu ra 

Giải pháp 7: Quản lý đánh giá kết quả tốt nghiệp của HV theo chuẩn đầu ra. 

Giải pháp 8: Quản lý hiệu quả thông tin phản hồi. 

3.4.1.3. Phương pháp khảo sát 

- Thiết kế phiếu hỏi để hỏi ý kiến về tính cần thiết và tính khả thi của các 

giải pháp đề xuất và các nội dung trong từng giải pháp. 

- Gửi phiếu xin ý kiến đến từng đối tượng, giải thích, hướng dẫn. 

- Sau khi thu lại các phiếu trả lời hợp lệ, tiến hành xử lý số liệu với mỗi 

giải pháp theo kết quả các ý kiến của từng đối tượng khảo sát. Sau đó, đưa ra 

những nhận xét, so sánh, đánh giá mức độ cho các giải pháp cụ thể. 

- Cách đánh giá kết quả: 

+ Tính cần thiết: mỗi giải pháp được đề nghị đánh giá ở 3 mức độ theo 3 

thang điểm ( rất cần thiết: 3 điểm/ cần thiết: 2 điểm/ không cần thiết: 1 điểm). 

+ Tính khả thi: mỗi giải pháp được đề nghị đánh giá ở 3 mức độ theo 3 

thang điểm ( rất khả thi: 3 điểm/ khả thi: 2 điểm / không khả thi: 1 điểm). 
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- Thực hiện việc điều tra bằng phiếu hỏi, phát phiếu cho các đối tượng đã 

được thiết kế, giải thích, hướng dẫn để các đối tượng tham gia hiểu cách trả lời 

chính xác, trung thực theo các yêu cầu của phiếu hỏi. 

- Áp dụng công thức tính hệ số tương quan thứ bậc Spearman: 

r  =   

với:    - r là hệ số tương quan. 

 - D là hệ số thứ bậc giữa hai đại lượng so sánh. 

 - n là số các giải pháp đề xuất. 

Quy ước:  - Nếu r > 0 là tương quan thuận. 

  - Nếu r < 0 là tương quan nghịch. 

  - Nếu r càng gần 1 thì tương quan càng chặt chẽ. 

  - Nếu r càng xa 1 thì tương quan càng lỏng. 

3.4.2. Kết quả đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp  
3.4.2.1. Kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết của các giải pháp 
Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết của các giải pháp 

Rất cần 
thiết 

 
Cần thiết 

Không cần 
thiết 

 

Các giải pháp 
SL % SL % SL % 

 
Xtb 

 
Thứ 
bậc 

Giải pháp 1 156 81,68 35 18,32 0 0,00 2,82 2 

Giải pháp 2 98 51,31 72 37,70 21 10,99 2,40 8 

Giải pháp 3 179 93,72 12 6,28 0 0,00 2,93 1 

Giải pháp 4 137 71,73 50 26,17 04 2,10 2,69 4 

Giải pháp 5 130 68,06 43 22,51 18 9,43 2,58 5 

Giải pháp 6 142 74,34 49 25,66 0 0,00 2,74 3 

Giải pháp 7 118 61,78 58 30,37 15 7,85 2,54 6 

Giải pháp 8 103 53,93 68 35,60 20 10,47 2,43 7 

 

Qua kết quả thu được thể hiện ở bảng trên, có thể thấy mức độ cần thiết 

của các giải pháp đề xuất đều được đánh giá ở mức khá cao với Xtb từ 2,40 đến 
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2,93. Điều này chứng tỏ các giải pháp được đề xuất là rất quan trọng và cần thiết 

phải triển khai thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. 

Trong tám giải pháp thì giải pháp 1 và giải pháp 3 được hầu hết các 

CBQL và GV đánh giá ở mức rất cao tương ứng với Xtb lần lượt là 2,82 và 2,93 

và  các giải pháp QLĐT này đều ở mức độ rất cần thiết và cần thiết, không có ý 

kiến nào (0,00%) cho là không cần thiết ở cả 2 giải pháp. Giải pháp 3 được đánh 

giá cao nhất với 179 người đồng ý tương đương với 93,72 % cho là rất cần thiết 

để thực hiện, số còn lại 6,28% cũng cho rằng đây là giải pháp có tính cần thiết. 

Giải pháp 1 cũng được 156 ý kiến đồng ý là rất cần thiết và số còn lại 35 người 

cho là cần thiết, tương đương với 81,68 % và 18,32%.  

Với các giải pháp còn lại cũng có mức đánh giá tương đối cao với Xtb từ 

2,40 đến 2,74, những người được hỏi đều thống nhất đánh giá ở mức rất cần 

thiết (từ 51,31% đến 74,34,06 %) hoặc cần thiết (từ 22,51% đến 37,70 %). Bên 

cạnh đó, số ý kiến cho là không cần thiết chiếm một tỉ lệ không lớn ( từ 2,10% 

đến 10,99%).  

 

Biểu đồ 3.1: Mức độ cần thiết của các giải pháp đề xuất 

Mặc dù vẫn còn có những ý kiến khác nhau về mức độ cần thiết của các 

giải pháp. Tuy nhiên, đây là một kết quả rất khả quan và tích cực để khẳng định 
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mức độ cần thiết phải áp dụng các giải pháp mà tác giả đã đề xuất vào thực tiễn 

quản lý đào tạo tại các CSĐT cho XKLĐ. 

3.4.2.2. Kết quả khảo nghiệm  về tính khả thi của các giải pháp đề xuất 

Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các giải pháp 

Rất khả thi  
Khả thi 

Không khả 
thi 

 

Các giải pháp 
SL % SL % SL % 

 
Xtb 

 
Thứ 
bậc 

Giải pháp 1 145 75,92 46 24,08 0 0,00 2,75 2 

Giải pháp 2 108 56,50 46 24,10 37 19,40 2,37 7 

Giải pháp 3 162 84,81 29 15,19 0 0,00 2,85 1 

Giải pháp 4 106 55,49 56 29,31 29 15,20 2,40 6 

Giải pháp 5 112 58,64 61 31,93 18 9,43 2,49 4 

Giải pháp 6 129 67,50 54 28,27 08 4,20 2,63 3 

Giải pháp 7 103 53,93 70 36,64 18 9,43 2,44 5 

Giải pháp 8 92 48,16 73 38,22 26 13,62 2,34 8 

 

Qua kết quả khảo nghiệm ở bảng 3.2, có thể thấy mức độ đánh giá về tính 

khả thi của hai giải pháp 1 và 3 vẫn được xếp ở thứ bậc cao với điểm Xtb lần 

lượt là 2,75 và 2,85. Các giải pháp còn lại cũng được đánh giá ở mức trung bình 

khá với Xtb đạt từ 2,34 đến 2,63. 

Hầu hết các CBQL và GV đã đánh giá các giải pháp 1 và 3 có tính khả thi 

cao nhất với tỉ lệ đồng thuận cho là rất khả thi là 84,81% và 75,92%. Số ý kiến 

cho là không khả thi của giải pháp 1 và 3 là 0,00% . 

Với các giải pháp còn lại (2,4,5 - 8), kết quả không có sự khác biệt lớn: tỉ 

lệ đánh giá ở mức độ rất khả thi cũng giữ ở mức khá cao (từ 48,16% đến 

67,50%), tỉ lệ khá lớn đánh giá ở mức độ khả thi (từ 24.10% đến 38,22%), chỉ 

có 4,20% đến 19,40 % cho rằng các giải pháp nói trên là không khả thi, giải 

pháp 2 có tỉ lệ cho là không khả thi nhiều nhất ( cũng chỉ chiếm 19,40%).  
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Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy tỉ lệ bất đồng này là không thực sự lớn, 

như thế chứng tỏ là các giải pháp đề xuất có thể áp dụng được trong điều kiện 

thực tiễn tại các CSĐT cho XKLĐ ở nước ta hiện nay.  

 

Biểu đồ 3.2: Mức độ khả thi của các giải pháp đề xuất 

Như vậy, kết quả khảo sát cho thấy rằng các CBQL và GV đều đồng 

thuận trong nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất 

cho việc áp dụng vào thực tế quản lý.  

3.4.2.3. So sánh kết quả khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các 
giải pháp 
Bảng 3.3: Hệ số thứ bậc giữa tính cần thiết và tính khả thi 

Mức độ cần thiết (X) Mức độ khả thi (Y) Số 

TT 

 

Các giải pháp Xtb Thứ bậc x Ytb Thứ bậc y 

1 Giải pháp 1 2,82 2 2,75 2 

2 Giải pháp 2 2,40 8 2,37 7 

3 Giải pháp 3 2,93 1 2,85 1 

4 Giải pháp 4 2,69 4 2,40 6 

5 Giải pháp 5 2,58 5 2,49 4 
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6 Giải pháp 6 2,74 3 2,63 3 

7 Giải pháp 7 2,54 6 2,44 5 

8 Giải pháp 8 2,43 7 2,34 8 
 

Áp dụng công thức Spearman để tính tương quan giữa tính cần thiết và 

tính khả thi của các giải pháp đề xuất ta có được r = 0,952. 

Nhận xét: Hệ số này cho thấy mối tương quan này là rất chặt chẽ ( r gần 1). Các 

giải pháp nếu được ứng dụng trong thực tiễn công tác quản lý đào tạo tại các 

CSĐT nguồn cho XKLĐ sẽ có tính khả thi cao. 

 Nhìn vào bảng 3.3, ta có thể thấy trong tám giải pháp của bốn nhóm đề 

xuất, giải pháp 1 và giải pháp 3 là có tính cần thiết và tính khả thi cao nhất với 

các cặp Xtb và Ytb là 2,82 – 2,75 và 2,93 – 2,85. Bên cạnh đó, sự tương quan 

giữa tính cần thiết và khả thi của các giải pháp 2, 5, 6, 7 và 8 cũng khá chặt chẽ 

với các cặp Xtb và Ytb lần lượt là 2,40 – 2,37, 2,58 – 2,49, 2,74 – 2,63, 2,54 – 

2,44 và 2,43 – 2,34. 

Biểu đồ 3.3 dưới đây sẽ thể hiện rõ nét hơn về tương quan giữa tính cần 
thiết và tính khả thi của các giải pháp (GP) đã đề xuất: 

 

Biểu đồ 3.3: So sánh tính cần thiết và khả thi của các giải pháp đề xuất 
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 Trong khi đó, giải pháp còn lại là 4 lại có sự đánh giá chênh lệch khá lớn 

giữa tính cần thiết và tính khả thi với các cặp Xtb và Ytb tương đương lần lượt 

là 2,69 và 2,40. Điều này cho thấy mức độ cần thiết của việc cần phải đầu tư 

nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị phục vụ đào tạo là rất cao, nhưng khả năng đáp 

ứng và tính khả thi chưa được khả quan như mong muốn, còn nhiều vướng mắc 

cần giải quyết. 

 Tóm lại, qua kết quả khảo nghiệm có thể thấy rõ: đa số các ý kiến đều 

đồng ý với các giải pháp đề xuất trong đề tài. Hầu hết các ý kiến đánh giá đều 

cho là rất cần thiết và rất khả thi cho dù số lượng ý kiến và tỉ lệ đánh giá ở các 

mức độ khác nhau. Điều đó chứng tỏ rằng các giải pháp đề xuất là phù hợp với 

yêu cầu nâng cao năng lực quản lý đào tạo nguồn cho XKLĐ tại các CSĐT. 

3.5. Thử nghiệm giải pháp 

3.5.1. Mục đích thử nghiệm  
Kiểm chứng sự cần thiết và tính hiệu quả của việc triển khai áp dụng một 

giải pháp nhằm minh chứng cho giả thuyết khoa học đề ra. 

3.5.2. Giới hạn thử nghiệm 
* Giới hạn về nội dung  

Căn cứ vào phạm vi nghiên cứu của luận án, điều kiện thực tế và thực trạng 

quản lý đào tạo tại các CSĐT của các doanh nghiệp có chức năng đào tạo và 

XKLĐ trong chương 2, nghiên cứu sinh không thể tổ chức thử nghiệm cho tất cả 

các giải pháp mà chỉ có thể tiến hành thử nghiệm một số nội dung cụ thể sau: 

- Căn cứ vào tính cấp thiết và tính khả thi được khảo nghiệm ở phần trên, 

NCS tiến hành thử nghiệm giải pháp “Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực đội 

ngũ giáo viên” , theo đó, các giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

với các nội dung đào tạo được thiết kế để đảm bảo năng lực học viên theo chuẩn 

đầu ra của từng thị trường lao động ngoài nước. 

- Chọn ra 70 giáo viên cơ hữu đang trực tiếp giảng dạy cho các lớp của 3 

thị trường là Nhật Bản, Đài Loan và Malaysia. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động tổ chức bồi dưỡng giáo viên 

và kết quả đầu ra cho các lớp đào tạo cho 03 thị trường nêu trên do chính các 

giáo viên được tham gia khóa bồi dưỡng trực tiếp giảng dạy. 
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* Giới hạn về thời gian thử nghiệm 

Xuất phát từ thực tế hoạt động đào tạo của CSĐT, để đảm bảo tiến độ và 

thời gian nghiên cứu, giải pháp thử nghiệm được tiến hành trong vòng tám 

tháng, từ ngày 04/ 08/ 2015 đến ngày15/ 04/ 2016. 

*Giới hạn về địa điểm thử nghiệm 

Thử nghiệm giải pháp được thực hiện tại CSĐT của 02 công ty là Công ty 

cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội (HTD) và Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex). 

3.5.3. Nội dung thử nghiệm 

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên với các nội dung 

đào tạo được thiết kế để đảm bảo năng lực học viên theo chuẩn đầu ra của từng 

thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở ngoài nước. 

* Phương pháp và tiến trình thử nghiệm 

- Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo.Trong 

nội dung bản kế hoạch phải nêu rõ các yếu tố bối cảnh như thuận lợi, khó khăn, 

cơ hội, thách thức; các hoạt động cụ thể khi tiến hành bồi dưỡng năng lực cho 

GV; thành phần thực hiện từng hoạt động; dự kiến kết quả thực hiện của hoạt 

động bồi dưỡng năng lực cho GV. 

- Thành lập ban chỉ đạo và các thành viên; họp thống nhất ý kiến. 

- Thành phần ban chỉ đạo gồm có: Ban giám đốc CSĐT, trưởng phòng kế 

hoạch  đào tạo, các tổ trưởng phụ trách chuyên môn. 

- Thành phần các thành viên tham gia gồm: các GV cơ hữu được chọn lựa 

đang trực tiếp giảng dạy tại hai CSĐT nói trên. 

- Các bước tiến hành: 

+ Bước 1: Trưởng ban chỉ đạo thông qua kế hoạch, chương trình về tổ 

chức bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viêntheo chuẩn đầu ra của học 

viên, trình bày rõ mục đích, nội dung, cách thức tiến hành, các điều kiện để thực 

hiện, dự kiến phân công nhân sự, thống nhất các tiêu chí xây dựng và tiêu chí 

đánh giá kết quả thử nghiệm giải pháp được chọn thử nghiệm.Các tiêu chí này 

được yêu cầu đánh giá ở 4 mức: 
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Mức 1: Rất phù hợp; rất tốt; rất quan trọng 

Mức 2: Phù hợp;  tốt;  quan trọng 

Mức 3: Chưa phù hợp; chưa tốt; ít quan trọng 

Mức 4: Không phù hợp; không tốt; không quan trọng 

+ Bước 2: Sau khi trao đổi, thảo luận, thống nhất các ý kiến, Ban chỉ đạo 

triển khai cụ thể các nội dung chương trình bồi dưỡng GV, đồng thời xây dựng 

khung năng lực chuẩn đầu ra của HV cho các thị trường Nhật Bản, Đài loan, 

Malaysia với đầy đủ nội dung chương trình và các tiêu chí kiểm tra, đánh giá. 

+ Bước 3: Ban chỉ đạo thống nhất cách thức tiến hành và tiến trình thử 

nghiệm, lập danh sách các GV được yêu cầu tham gia trình Giám đốc CSĐT ký 

và ra quyết định triển khai thử nghiệm. 

* Chọn đối tượng thử nghiệm và cách thức đối chứng 

+ Đối tượng thử nghiệm: 

 Thử nghiệm được tiến hành với sự tham gia của 70 giáo viên cơ hữu đang 

trực tiếp giảng dạy cho các lớp đào tạo học viên cho các thị trường nêu trên tại 

02 CSĐT của công ty Coalimex và HTD. 

+ Cách thức đối chứng: 

 Việc đối chứng được thực hiện bằng cách lấy ý kiến của các GV cơ hữu 

đang trực tiếp giảng dạy cho các lớp đào tạo học viên cho các thị trường Nhật 

Bản, Đài Loan và Malaysia ( số GV được mời trực tiếp tham gia thử nghiệm), 

dựa trên các tiêu chí đã được xác lập và được lấy ý kiến ở thời điểm trước thử 

nghiệm và sau khi kết thúc hoạt động thử nghiệm một tháng. Sau đó mang so 

sánh hai kết quả khảo sát này để rút ra kết luận về sự cần thiết và tính hiệu quả 

của việc triển khai áp dụng giải pháp nhằm minh chứng cho giả thuyết khoa học 

đã đề xuất. Nội dung cụ thể như sau: 

- Bước 1: Khảo sát lấy ý kiến đánh giá của 70 GV cơ hữu đang trực tiếp 

giảng dạy cho các lớp đào tạo học viên cho các thị trường nêu trên tại hai CSĐT 

về năng lực nghề nghiệp trước khi thử nghiệm. 

- Bước 2: Sau khi kết thúc thử nghiệm,tiếp tục lấy ý kiến đánh giá của 70 

GV cơ hữu đang trực tiếp giảng dạy cho các lớp đào tạo học viên cho các thị 

trường nêu trên về năng lực nghề nghiệp của họ sau khi được bồi dưỡng. 
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- Bước 3: So sánh 2 kết quả khảo sát trên để rút ra kết luận về sự cần thiết 

và tính hiệu quả của việc triển khai áp dụng giải pháp nhằm minh chứng cho giả 

thuyết khoa học đã đề xuất. Để khẳng định một lần nữa cho minh chứng, nghiên 

cứu sinh tiến hành so sánh kết quả kiểm tra của các lớp nối tiếp nhau cho các thị 

trường khác nhau tại hai CSĐT nêu trên ( tháng 9/ 2015 và tháng 3/ 2016). 

* Chuẩn bị các điều kiện để thử nghiệm 

- Tổ chức tập huấn cho các GV tham gia bồi dưỡng năng lực giảng dạy 

theo nội dung chương trình đề xuất ( nội dung đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra của 

học viên; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, 

phương pháp nghiên cứu…); 

- Vận dụng bộ tiêu chí đánh giá chuẩn năng lực GV sau khi bồi dưỡng; 

- Hoàn thiện các biểu mẫu thống kê báo cáo; quy định chế độ báo cáo, 

tổng hợp thường xuyên và định kỳ. Quy định rõ trách nhiệm của các cấp quản 

lý, các đơn vị và các cá nhân trong quá trình triển khai thử nghiệm. 

* Triển khai thử nghiệm giải pháp 

+ Các bước triển khai chung 

Phổ biến, giải thích rõ các nội dung và cách thức tiến hành cho cả 70 GV 

của 02 CSĐT được chọn và mời tham gia thử nghiệm. 

Gửi các tài liệu, mẫu biểu hướng dẫn trực tiếp tới các bộ phận có liên 

quan và những người thực hiện. 

Giám sát chặt chẽ quá trình thử nghiệm để những người thực hiện không 

bỏ sót nội dung và các bước theo quy trình thử nghiệm. 

Sau khi kết thúc các hoạt động thử nghiệm, mỗi GV báo cáo kết quả thực 

hiện theo quy trình và yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Đo lường kết quả thử nghiệm các hoạt động thông qua thống kê tổng hợp, 

đánh giá các mức độ đáp ứng năng lực giảng dạy của GVđối với yêu cầu chuẩn 

đầu ra của học viên với cùng thời lượng đào tạo tại các thời điểm khác nhau; 

tổng hợp kết quả của phiếu khảo sát 70 GV được chọn thử nghiệm và kết hợp 

trao đổi trực tiếp với những ý kiến chưa đồng thuận. 

+ Các bước triển khai thử nghiệm giải pháp 
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 Bước 1: Xác định, lựa chọn đội ngũ GV tham gia thử nghiệm giải pháp : 

chỉ lựa chọn những GV trực tiếp giảng dạy cho các lớp sẽ đánh giá. 

 Bước 2: Lấy ý kiến các chuyên gia về nội dung bồi dưỡng, cách thức 

kiểm tra, đánh giá đội ngũ GV sau khi bồi dưỡng. 

 Bước 3: Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng năng lực đội ngũ GV. 

 Bước 4: Xác định những tiêu chí về năng lực mà GV cần phải được bồi 

dưỡng để nâng cao, đáp ứng mục tiêu đề ra của chương trình đào tạo. Tổng hợp 

ý kiến của GV về những tiêu chí này để có ý thức bổ sung và hoàn thiện năng 

lực cá nhân. 

 Bước 5: Tổ chức đánh giá lần đầu (ngay sau buổi tập huấn đầu tiên). 

 Bước 6: Tổ chức thử nghiệm theo nội dung đề xuất. 

 Bước 7: Tiến hành đánh giá khả năng đáp ứng của GV theo các tiêu chuẩn 

về năng lực đã đề ra. 

3.5.4. Tiêu chí đánh giá thử nghiệm 

- Sự thay đổi ( nâng cao/ đổi mới) về nhận thức, kiến thức, năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học của GV. 

- Kết quảhọc tập của học viên khóa tiếp theo do các GV đã được tham gia 

bồi dưỡng trực tiếp giảng dạy so với khóa trước đó. 

3.5.5. Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Kết quả đánh giá của thử nghiệm và đối chứng sự hiệu quả của việc bồi 

dưỡng được thể hiện qua kết quả đạt được của học viên theo chuẩn đầu ra. Đồng 

thời đánh giá khả năng đáp ứng với yêu cầu đào tạo do các GV được bồi dưỡng  

3.5.5.1. Đánh giá kết quả sự thay đổi về năng lực nghề nghiệp của GV 

 Kết quả thử nghiệm và đối chứng hiệu quả của việc tổ chức các lớp bồi 

dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ GV giảng dạy các chương trình đào 

tạo theo chuẩn năng lực đầu ra của HV được đánh giá theo các tiêu chí ở mẫu số 

6 và 7, phụ lục 1.  

Sau khi tổng hợp, kết quả được thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 3.4. Mức độ đạt được của GV trước và sau khi tham gia bồi dưỡng 

Mức độ đạt được (%) – ( SL = 70) 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

 

Nội dung bồi dưỡng Thời 

điểm SL % SL % SL % SL % 

Trước 18 25,7 40 57,1 07 10 05 7,21). Nội dung đào tạo học 

viên theo chuẩn đầu ra của 

từng thị trường tiếp nhận ở 

ngoài nước 

 

Sau 

 

59 

 

84,2

 

08 

 

11,4 

 

03 

 

4,4 

 

00 

 

0,0

Trước 32 45,6 20 28,4 16 22,8 02 2,8 

2). Nghiệp vụ sư phạm Sau 47 67,1 23 32,9 00 0,0 00 0,0

Trước 56 80,0 09 12,8 05 7,2 00 0,0 

3). Năng lực chuyên môn Sau 64 91,4 06 8,6 00 0,0 00 0,0

Trước 23 32,9 20 28,4 22 31,5 05 7,24). Năng lực nghiên cứu 

khoa học Sau 48 68,6 14 20,0 08 11,4 00 0,0

 Qua kết quả đánh giá thể hiện trên bảng 3.4, có thể thấy công tác bồi dưỡng 

nâng cao năng lực giảng dạy của GV theo chuẩn đầu ra của HV tại hai CSĐT có 

kết quả rất khả quan. Các GV sau khi tham dự khóa đào tạo trở nên tự tin hơn, 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách bài bản. Đặc biệt là trong công tác 

nghiên cứu khoa học và phương pháp kiểm tra đánh giá học viên cuối kỳ.  

So sánh kết quả đánh giá từ hai thời điểm, trước và sau khi tiến hành thử 

nghiệm giải pháp tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV, cho thấy rõ 

rằng: đa số các nội dung bồi dưỡng năng lực cho GV đều phát huy tác dụng, có 

sự thay đổi tích cực rất rõ rệt. Qua phỏng vấn, tất cả các GV tham gia khóa bồi 

dưỡng đều nhận thấy đây là một việc làm rất thiết thực và rất có ý nghĩa đối với 

công tác quản lý lớp học và chuyên môn giảng dạy của mỗi GV và có tầm quan 

trọng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của GV, đồng thời nâng 

cao chất lượng đào tạo của mỗi CSĐT. 

 Các nội dung đề xuất đều được đánh giá theo chiều hướng tích cực, mức 

độ đạt được ở mức cao hơn ở mỗi nội dung bồi dưỡng (sau thử nghiệm): 
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+ Nội dung 1: “ Bồi dưỡng kiến thức cho GV về đào tạo theo chuẩn đầu 

ra cho từng thị trường nước ngoài”  được đánh giá là rất phù hợp với mức tăng 

từ 25,7% lúc khảo sát ban đầu lên 84,2% sau khi được bồi dưỡng. Những ý kiến 

đánh giá ở mức 3 (10%), mức 4 (7,2%), sau thử nghiệm giảm xuống lần lượt là 

4,4 % và 0 %. Điều đó cho thấy rất cần xác định mục tiêu đào tạo cụ thể cho 

từng thị trường, tạo điều kiện cho GV trong chuẩn bị các điều kiện dạy học.  

+ Nội dung 2: “ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV” được đánh giá rất 

cao với tiêu chí rất quan trọng, rất tốt ở mức 1, tỉ lệ này tăng từ 45,6% (trước) 

đến 67,1% (sau thử nghiệm) và tỉ lệ cho là chưa và không hợp lý giảm xuống lần 

lượt là 22,8 % và 2,8% xuống 0%. Như vậy, năng lực sư phạm của GV được 

tăng lên rõ rệt, GV tự tin hơn rất nhiều sau khi được bồi dưỡng. 

+ Nội dung 3: “ Bồi dưỡng năng lực chuyên môn” có mức tăng không lớn 

lắm ở tiêu chí 1 (80% -> 91,4%) và 0% ở mức 3 và 4 cho thấy các GV khá tin 

tưởng vào năng lực chuyên môn của mình và muốn thông qua tập huấn để cập 

nhật thêm các nội dung mở rộng. 

+ Nội dung 4: “ Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học” cũng có mức 

đánh giá là rất tốt tăng từ 32%  lên 68,6% cho mức 1 và các mức 3 và 4 giảm 

sau khi GV được bồi  từ 31,5% và 7,2% xuống còn 11,4% và 0%. Các GV cho 

biết là đã có được những khái niệm và phương pháp cơ bản trong nghiên cứu và 

ứng dụng những điểm mới trong khoa học và công nghệ vào đào tạo. 

 Từ những kết quả đánh giá khách quan bằng phiếu điều tra, kết hợp với 

quan sát và phỏng vấn, có thể khẳng định rằng: việc thường xuyên tổ chức bồi 

dưỡng nâng cao năng lực cho GV dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng 

là rất cần thiết và quan trọng đối với các CSĐT cho XKLĐ trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là nâng cao kỹ năng giảng dạy cho GV 

theo chuẩn đầu ra của thị trường lao động quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực 

đáp ứng được yêu cầu khắt khe và khác biệt của từng thị trường, từng NSDLĐ 

khác nhau. Các nhà quản lý doanh nghiệp, CSĐT cũng phải nhận thức rõ được 

vai trò và vị trí quan trọng của đội ngũ GV trong quản lý đào tạo để kịp thời có 
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kế hoạch bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho GV phù hợp với đòi hỏi của thị 

trường lao động quốc tế tại từng thời điểm khác nhau. 

3.5.5.2. Đánh giá kết quả học tập của học viên theo chuẩn đầu ra  

 Để minh chứng cho tính hiệu quả của giải pháp thử nghiệm, nghiên cứu 

sinh đã tiến hành tổng hợp và so sánh kết quả học tập cuối kỳ của các nhóm HV 

trước khi thử nghiệm và các nhóm được các GV sau khi tham gia khóa tập huấn 

bồi dưỡng nâng cao năng lực trực tiếp giảng dạy (sau khi thử nghiệm) cho ba thị 

trường truyền thống là Nhật Bản (NB), Đài Loan (ĐL), Malaysia (ML). Vì thử 

nghiệm tại hai CSĐT khác nhau nên chúng tôi chỉ lấy số liệu tổng hợp (kết quả 

thi và số lượng HV thi) tại cùng thời điểm thi đánh giá kết quả đầu ra của HV từ 

hai CSĐT trên. Số lượng HV được lấy ngẫu nhiên theo danh sách và bảng điểm 

cho mỗi kỳ thi từ 1 đến đủ số lượng cần thiết, theo tỉ lệ 50/50 cho 2 CSĐT, đảm 

bảo số lượng: NB – 60 hv, ĐL – 90 hv và ML – 110 hv và các học viên có cùng 

nhóm tuổi và trình độ văn hóa tương đồng. 

- Các nhóm được lấy số liệu để so sánh trước khi thử nghiệm được gọi là 

NB1, ĐL1 và ML1 (thi kết thúc vào tháng 8/ 2015).  

- Các nhóm được đào tạo theo nội dung và phương pháp mới và lấy số liệu 

để so sánh sau khi thử nghiệm được gọi là NB2, ĐL2 và ML2 (thi kết 

thúc vào tháng 3 / 2016).  

Bảng 3.5. Kết quả đạt được của các nhóm học viên trước khi thử nghiệm 

Kết quả đạt được của học viên (SL: 260 hv) 

NB1 (60 hv) ĐL1 (90 hv) ML1 (110 hv) STT Xếp loại 

SL % SL % SL % 

Tỉ lệ 
%TB 

1 Giỏi 2 3,3 3 3,3 6 5,5 4,2 

2 Khá 26 43,3 37 41,2 47 42,7 42 

3 
Trung 
bình 

24 40,0 41 45,5 53 48,2 45 

4 Không đạt 8 13,4 9 10,0 4 3,6 8,8 

( Nguồn: phòng thị trường, CSĐT của HTD và Coalimex, 8/2015) 
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Bảng 3.6. Kết quả đạt được của các nhóm học viên sau khi thử nghiệm 

Kết quả đạt được của học viên (SL: 260 hv) 

NB2 (60 hv) ĐL2 (90 hv) ML2 (110 hv) STT Xếp loại 

SL % SL % SL % 

Tỉ lệ 
%TB 

1 Giỏi 05 8,3 05 5,6 09 8,2 7,3 

2 Khá 37 61,7 48 53,3 60 54,5 55,7 

3 
Trung 
bình 

15 25,0 35 38,8 41 37,3 35,0 

4 
Không 
đạt 

03 5,0 02 2,3 00 0,0 2,0 

( Nguồn: phòng thị trường, CSĐT của HTD và Coalimex, 3/2016) 

Bảng 3.7: So sánh kết quả đạt được của HV trước và sau khi thử nghiệm 

 

Stt 

 

Xếp loại 

Tỉ lệ %TB trước 

khi thử nghiệm 

Tỉ lệ %TB sau 

khi thử nghiệm 

1 Giỏi 4,2 7,3 

2 Khá 42 55,7 

3 Trung bình 45 35,0 

4 Không đạt 8,8 2,0 
  

Theo kết quả so sánh được thể hiện trên bảng 3.7 và cụ thể hơn ở biểu đồ 

3.4 dưới đây, có thể nhận thấy rất rõ hiệu quả của công tác bồi dưỡng nâng cao 

năng lực đội ngũ GV nhờ vào kết quả học tập tăng lên đáng kể ở tất cả các nhóm 

học viên được đào tạo cho các thị trường khác nhau với tỉ lệ đạt loại giỏi của 

nhóm trước và sau khi thử nghiệm tăng từ 4,2%  lên 7,3 %, tỉ lệ HV đạt được 

loại khá ở các nhóm cũng tăng từ 42% lên 55,7%. Trong khi đó, tỉ lệ đạt trung 

bình giảm từ 45% xuống 35%. Đặc biệt là tỉ lệ HV bị trượt giảm xuống chỉ còn 

2% so với 8,8 % của khóa trước. Kết quả này cũng nói lên hiệu quả rõ rệt của 

giải pháp đề xuất.  
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Biểu đồ 3.4. So sánh kết quả đạt được của HV trước và sau thử nghiệm 

Như vậy, sau khi hoàn thành thử nghiệm giải pháp, có thể khẳng định 

chắc chắn rằng việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực của GV tại các 

CSĐT với các chuyên đề khác nhau là rất cần thiết, có ý nghĩa rất thiết thực 

trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở đồng thời rất phù hợp và có 

tính khả thi cao với các CSĐT đào tạo nguồn cho XKLĐ. 

Kết luận chương 3 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận QLĐT với tiếp cận mô hình CIPO, đồng 

thời khảo sát thực trạng tại năm CSĐTcủa 5 công ty có chức năng đào tạo và 

XKLĐ kết hợp với những định hướng phát triển của các doanh nghiệp trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế. Luận án đã xây dựng bốn nhóm với tám giải pháp cụ thể 

quản lý đào tạo NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn trong các nhà máy, công 

trường ở nước ngoài, nhằm khắc phục những hạn chế và tồn tại trong hoạt động 

đào tạo mà các CSĐT đang vướng mắc, nâng cao chất lượng đào tạo NLĐ Việt 

Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện nâng cao uy tín 
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và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường cung ứng lao động 

quốc tế.  

Cả bốn nhóm giải pháp trên đã được tiến hành khảo nghiệm đều khẳng 

định được tính cần thiết và tính khả thi, kết quả thử nghiệm giải pháp ưu tiên 

cũng khẳng định các giải pháp do luận án đề xuất mang lại hiệu quả cao cho 

hoạt động quản lý đào tạo tại các CSĐT của doanh nghiệp có chức năng đào tạo 

và XKLĐ và đều có thể vận dụng vào công tác quản lý và chỉ đạo thực hiện 

trong thực tiễn.  

Tuy nhiên, với đặc điểm nội lực của các đơn vị khác nhau, thị trường 

trong nước và ngoài nước không hoàn toàn giống nhau nên người Giám đốc 

CSĐT cần phải linh hoạt trong khâu quản lý, vận dụng các giải pháp phù hợp 

với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp, phát huy sức mạnh tổng 

hợp để tạo ra hiệu quả tối ưu của quá trình đào tạo lao động xuất khẩu của Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Công tác XKLĐ hay đưa LĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài hiện nay đang là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc tạo công 

ăn việc làm ổn định cho NLĐ đồng thời tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước. 

Trong toàn bộ quá trình đó, công tác quản lý đào tạo NLĐ giữ vị trí quyết định, 

đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực theo yêu cầu của thị trường quốc tế. Từ kết 

quả nghiên cứu của đề tài, tác giả rút ra một số kết luận như sau: 

1.1. Về lý luận 

Luận án đã xây dựng được hệ thống các khái niệm công cụ về quản lý đào 

tạo LĐXK, XKLĐ, bối cảnh hội nhập quốc tế và các tác động của nó; đánh giá 

những tác động của hội nhập quốc tế đối với công tác đào tạo và quản lý đào tạo 

lao động xuất khẩu, làm cơ sở xác định khung lý luận quản lý đào tạo tại các 

CSĐT của các doanh nghiệp XKLĐ. 

Đối với các CSĐT nguồn cho XKLĐ hiện nay, để có được nguồn nhân 

lực có chất lượng cao, đảm bảo được tính cạnh tranh thì rất cần có mô hình quản 

lý đào tạo phù hợp. Do vậy, vận dụng mô hình CIPO trong  quản lý đào tạo LĐ 

XK tại các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng đào tạo và XKLĐ là hợp lý và 

hiệu quả. 

Bên cạnh việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và 

QLĐT lao động xuất khẩu trong bối cảnh HNQT, các nghiên cứu, so sánh về 

kinh nghiệm trong QLĐT cho XKLĐ của một số nước cũng đóng vai trò quan 

trọng trong việc đánh giá thực trạng và tìm ra những bài học bổ ích cho việc đề 

xuất các giải pháp cần thiết. 

1.2. Về thực tiễn 

Qua tìm hiểu, khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động đào tạo và quản lý 

đào tạo LĐXK tại CSĐT của một số doanh nghiệp có chức năng đào tạo và 

XKLĐ cho thấy: Các CSĐT đã hết sức cố gắng để nâng cao chất lượng đào tạo 

để đưa được nhiều lao động xuất cảnh và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, vẫn 
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còn nhiều bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện và những hạn chế, thiếu sót 

trong công tác quản lý đào tạo cần tập trung giải quyết, cụ thể: 

 + Cách thức và nội dung tổ chức, quản lý phần lớn mang tính chủ quan, 

kinh nghiệm, thiếu bài bản và không đồng bộ ở tất cả các khâu, từ xây dựng 

chương trình đào tạo đến năng lực chuyên môn và kỹ năng tổ chức dạy học của 

đội ngũ giáo viên, tổ chức kiểm tra, đánh giá… 

 + Chưa quan tâm đầu tư thích đáng vào cơ sở vật chất, trang thiết bị dành 

cho đào tạo. Chưa có kế hoạch đầu tư kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu thị 

trường, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao 

động quốc tế, chậm chạp trong đổi mới hình thức và phương pháp dạy học. 

Chưa thực sự chú ý đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo 

viên. Chưa xây dựng được bộ tiêu chí chuẩn để kiểm tra đánh giá chất lượng đào 

tạo. Chưa thường xuyên tổ chức lấy ý kiến phản hồi của hai đối tượng liên quan 

rất quan trọng là HV tốt nghiệp khóa đào tạo và NSDLĐ. 

 + Các CSĐT còn chưa đặt trọng tâm nghiên cứu những thời cơ và thách 

thức trong bối cảnh thế giới luôn biến động đối với cơ sở mình để tăng tính cạnh 

tranh, tận dụng các cơ hội và ứng phó kịp thời với các nguy cơ có thể xảy ra. 

1.3. Về các giải pháp 

Chính vì các hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công tác 

giảng dạy và học tập, chưa đáp ứng được yêu cầu của NSDLĐ và nhu cầu tự 

thân của các doanh nghiệp là muốn tăng tính cạnh tranh và phát triển bền vững, 

các doanh nghiệp cần phải quản lý các hoạt động đào tạo một cách bài bản, 

chuyên nghiệp, có định hướng chiến lược lâu dài, theo những bước đi thích hợp 

cùng các giải pháp hợp lý và đồng bộ. 

Các giải pháp đề xuất có nội dung phù hợp với các yêu cầu nói trên, đã 

được khảo nghiệm và thử nghiệm giải pháp lựa chọn đã cho kết quả đánh giá 

khả quan về tính cần thiết và tính khả thi. Sự thành công trong việc tổ chức quản 

lý đào tạo tại các CSĐT của doanh nghiệp sẽ là kết quả của sự vận dụng tổng 

hợp các giải pháp trên trong từng hoàn cảnh, đối tượng cụ thể. Bên cạnh đó, hiệu 

quả của các giải pháp còn phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, tài năng và nghệ thuật 
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tổ chức, quản lý của lãnh đạo các CSĐT của doanh nghiệp và sự hiểu biết, nhận 

thức đúng đắn về tầm quan trọng của các giải pháp cùng với nhận thức đúng, sự 

nhiệt tình tham gia, ủng hộ của các cán bộ, giáo viên, CNV và học viên. 

2. Khuyến nghị 

2.1.  Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 

- XKLĐ là một chương trình tầm cỡ quốc gia, có nội dung rộng, phức tạp 

mang tính quốc tế, trong khi mà đội ngũ giáo viên tham gia hoạt động này lại 

không được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp. Vì vậy, cần phải có 

chương trình đào tạo và tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo nâng cao trình 

độ đồng đều và có tính hệ thống cho cán bộ, giáo viên chuyên trách đào tạo của 

các CSĐT. 

- Xây dựng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, cơ cấu nhân 

lực…làm cơ sở để đánh giá năng lực đào tạo của các doanh nghiệp và bản thân 

các doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư phấn đấu đạt chuẩn.  

- Xây dựng các tiêu chí kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo chung, trên 

cơ sở đó, các doanh nghiệp xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cụ thể cho 

doanh nghiệp mình. 

2.2. Đối với CSĐT của doanh nghiệp 

- Tăng cường vai trò chủ động trong QLĐT: phải có kế hoạch đầu tư để 

khảo sát, dự báo yêu cầu về số lượng, điều kiện tuyển dụng; về kiến thức, kỹ 

năng của NLĐ…mà các đối tác nước ngoài cần, từ đó xây dựng và phát triển 

chương trình đào tạo phù hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu đó. 

- Phải có chiến lược đầu tư, nâng cấp CSVC phục vụ đào tạo theo hướng 

hiện đại hóa để chủ động trong công tác đào tạo, thu hút nguồn học viên, tạo 

điều kiện dễ dàng cho NSDLĐ tuyển dụng trực tiếp, nâng cao năng lực đào tạo 

và uy tín của doanh nghiệp. 

- Chủ động đổi mới hình thức, phương pháp đào tạo, đặc biệt là việc phối 

hợp với NSDLĐ trong đánh giá kết quả học tập của học viên. 
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- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, rút kinh nghiệm và 

áp dụng những giải pháp phù hợp để có được kết quả tốt nhất. 

2.3. Đối với đội ngũ giáo viên 

 - Cần nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của các giải pháp quản lý đào 

tạo đã được đề xuất, chủ động, tích cực tham gia và động viên những người khác 

cùng tham gia có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công các giải pháp. 

 - Chủ động học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vai trò của người 

thầy trong bối cảnh mới và cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu thay đổi không ngừng của thị trường lao động quốc tế. 

2.4. Đối với học viên 

- Học viên bắt buộc phải học tập trung, nội trú; tham gia đầy đủ các hoạt 

động tập thể để dần làm quen với môi trường làm việc và sinh hoạt công nghiệp, 

rèn luyện tính tự chủ, độc lập, tự rèn luyện và biết cách làm việc theo nhóm. 

- Phải nhận thức được rõ ràng bản chất của việc tham gia chương trình 

đào tạo là tự nguyện, vì chính bản thân mình, gia đình mình thì mới có ý thức 

đúng đắn trong học tập và rèn luyện. 
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PHỤ LỤC 1 
 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

Mẫu số 1 
 

(Dành cho cán bộ quản lý & giáo viên các cơ sở đào tạo của Công ty có chức 
năng đào tạo và xuất khẩu lao động) 

 

Để có những căn cứ thực tế làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hữu 
hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo người lao động Việt Nam tại CSĐT 
trước khi đi làm việc có thời hạn tại các nhà máy, công trường ở nước ngoài, xin 
Ông/Bà vui lòng cho biết thông tin cá nhân và ý kiến đánh giá của mình bằng 
cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn mà Ông/Bà cho là phù hợp.  
 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 
 

1. Giới tính:    Nam        Nữ   
2. Chuyên ngành được đào tạo: ............................................................................ 
3. Giảng dạy tại cơ sở đào tạo (có thể có hơn 1 sự lựa chọn) :  
   Dạy nghề                     Dạy ngoại ngữ   Dạy GDĐH 
4. Thâm niên giảng dạy: 
Từ 1 đến 5 năm     Từ 6 đến 10 năm     Trên 10 năm  
5. Vị trí quản lý (Nếu làm công tác quản lý):....................................................... 
6. Thời gian kinh qua công tác quản lý 
Từ 1 đến 5 năm     Trên 5 năm  
 
B. THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO  

Câu 1 : Xin ông (bà) cho biết nhận thức của mình về tầm quan trọng của 

các nội dung quản lý đào tạo theo CIPO dưới đây 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 
 

STT Nội dung đánh giá 
Rất quan 

trọng 
Quan 
trọng 

Ít quan 
trọng 

Không 
quan trọng 

1 Quản lý các yếu tố bối cảnh     

2 Quản lý đầu vào     

3 Quản lý quá trình đào tạo     

4 Quản lý đầu ra     

Câu 2 : Xin ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá của mình về thực trạng quản 
lý đào tạo tại CSĐT của mình theo các nội dung và tiêu chí ở bảng sau: 



Mức độ thực hiện 

Stt Nội dung và tiêu chí đánh giá Tốt 

(4đ) 

Khá 

(3đ) 

TB 

(2đ) 

Yếu 

(1đ) 

I Quản lý các yếu tố bối cảnh     

1 
Hiểu biết và nắm bắt được các cơ hội từ trong 
nước và quốc tế (chính sách, lợi ích của TCH) 

 
 

  

2 
Chỉ ra các thách thức mà CSĐT đang phải đối 
mặt (cạnh tranh, chất lượng, công nghệ…) 

 
 

  

3 
Yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong Công 
ty hiểu và đánh giá đúng tầm quan trọng của môi 
trường thể chế đối với hoạt động của Công ty 

 
 

  

4 
Thường xuyên cập nhật và phổ biến cho CB, GV, 
CNV những thay đổi về chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước đối với công tác XKLĐ 

 
 

  

5 
 Tổ chức các buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận 
thức và hiểu biết cho CB, GV, CNV về sự khác 
biệt về văn hóa, xã hội của các vùng miền – địa 
bàn tuyển sinh của Công ty 

 

 

  

6 
 Chủ động tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các biến 
động do tác động của toàn cầu hóa đến công tác 
quản lý để có biện pháp ứng phó hiệu quả 

 
 

  

7 
 Tổ chức nghiên cứu nhu cầu của thị trường lao 
động trong nước và ngoài nước để xây dựng kế 
hoạch tuyển sinh và đào tạo phù hợp 

 
 

  

II Quản lý xây dựng mục tiêu đào tạo     

1 Xây dựng mục tiêu chung theo định hướng của 
Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành về XKLĐ 

    

2 
Theo mục tiêu của các tổ chức chính phủ, cơ 
quan chủ quản các địa phương về giải quyết công 
ăn việc làm cho lao động dôi dư, thực tập nâng 
cao trình độ kỹ thuật 

 

 

  

3 
Xác định mục tiêu đào tạo của doanh nghiệp (về 
kiến thức, kỹ năng, thái độ): đảm bảo các mục 
tiêu chung đồng thời phù hợp với đặc điểm của 
từng thị trường và yêu cầu của NSDLĐ. 

 

 

  

4 
Xác định mục tiêu đào tạo cho từng môn học, 
nghề học đáp ứng được yêu cầu của từng thị 
trường lao động quốc tế 

 
 

  



III Quản lý tuyển sinh     

1 Khảo sát yêu cầu của thị trường lao động quốc tế     
2 Khảo sát nhu cầu của người lao động     

3 
Xây dựng và ban hành các văn bản về tiêu chuẩn 
tuyển sinh 

 
 

  

4 Thông báo, truyền thông, tư vấn tuyển sinh     
5 Nhận, xét tuyển hồ sơ theo yêu cầu tuyển dụng     

6 
Thông báo công khai danh sách trúng tuyển và 
nhập học 

 
 

  

7 
Thực hiện đúng các quy định chung của nhà 
nước về tuyển sinh 

 
 

  

8 Theo mục tiêu đã xây dựng     
IV Quản lý lập kế hoạch đào tạo     

1 
Xem xét các tác động của yếu tố bối cảnh đến 
công tác đào tạo (nhu cầu của thị trường lao động 
trong và ngoài nước) 

 
 

  

2 
Phân tích năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo và 
kết quả tuyển sinh 

 
 

  

3 Xây dựng kế hoạch đào tạo     

4 
Thảo luận, lấy ý kiến của các bộ phận có liên 
quan (điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi cao) 

 
 

  

5 Lập kế hoạch chi tiết, cụ thể, trình duyệt     
6 Ban hành kế hoạch đã được phê duyệt     

7 
Tổ chức thực hiện, tiếp nhận phản hồi, điều chỉnh 
(nếu cần thiết) 

 
 

  

V Quản lý XD nội dung chương trình đào tạo     

1 
Quản lý chương trình đào tạo chung theo khung 
chương trình của Bộ LĐTB&XH 

 
 

  

2 
Quản lý chương trình cho các thị trường khác 
nhau 

 
 

  

3 
Nội dung chương trình có tính linh hoạt, tạo được 
khả năng liên thông và thích hợp với yêu cầu của 
thị trường lao động quốc tế 

 
 

  

4 Đảm bảo thời lượng theo kế hoạch     
5 Phù hợp với đối tượng đào tạo     

6 
Nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình cho 
phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động 

 
 

  

7 Thực hiện cập nhật, điều chỉnh khi cần thiết     
VI Quản lý XD hình thức và phương pháp ĐT     
1 Tổ chức đào tạo kiểu học nghề     
2 Tổ chức đào tạo kiểu học việc – kèm cặp     
3 Tổ chức đào tạo kiểu theo module     
4 Tổ chức liên kết đào tạo     



5 
Kết hợp phương pháp đào tạo giữa truyền thống 
và hiện đại (Thay đổi phương pháp theo hướng 
linh hoạt hơn) 

 
 

  

6 
Lấy học viên làm trọng tâm, phát huy tính chủ 
động, sáng tạo của học viên 

 
 

  

7 Tổ chức luyện tập, thực hành theo mẫu, quy trình     

8 
Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, 
ứng dụng vào công việc cụ thể 

 
 

  

9 Chỉ đạo rút kinh nghiệm và đổi mới phương pháp     
VII Quản lý tuyển chọn và sử dụng đội ngũ GV     

1 
Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên 
hàng năm 

 
 

  

2 
Đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển chọn theo 
quy định 

 
 

  

3 
Nâng cao nhận thức của giáo viên về chính trị, tư 
tưởng, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm 

 
 

  

4 
Phân công giảng dạy phù hợp với chuyên môn, 
năng lực của giáo viên 

 
 

  

5 
Đảm bảo các chế độ đãi ngộ theo luật định và 
theo quy chế của cơ quan 

 
 

  

VIII 
Quản lý đầu tư, đảm bảo điều kiện phục vụ 
đào tạo 

 
 

  

1 
Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện đáp 
ứng yêu cầu đào tạo 

 
 

  

2 
Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng, bảo 
quản, kiểm định thiết bị, vật tư, tài sản 

 
 

  

3 
Giáo dục ý thức tự giác bảo quản thiết bị, tiết 
kiệm cho CBCNV, giáo viên và học viên 

 
 

  

4 
Phát động phong trào tự thiết kế và chế tạo thiết 
bị đồ dùng dạy học 

 
 

  

5 Có kế hoạch đầu tư, nâng cấp CSVC, thiết bị     
6 Kiểm định, kiểm kê tài sản hàng năm     

IX Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên     

1 
Quản lý công việc chuẩn bị các điều kiện và thực 
hiện kế hoạch giảng dạy 

 
 

  

2 
Quản lý thực hiện mục tiêu, nội dung, chương 
trình đào tạo 

 
 

  

3 
Tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính tự chủ, 
sáng tạo trong hoạt động dạy học 

 
 

  

4 QL đổi mới phương pháp dạy học     

X Quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên     

1 
Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bồi 
dưỡng giáo viên 

 
 

  



2 
Xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch bồi 
dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ SP cho GV 

 
 

  

3 
Tổ chức và phối hợp tổ chức và quản lý các lớp 
bồi dưỡng giáo viên 

 
 

  

4 
Tạo điều kiện và có chế độ khuyến khích cán bộ, 
giáo viên tự học để đạt trình độ cao hơn 

 
 

  

5 
Tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm dạy học 
với các CSĐT khác 

 
 

  

6 
Tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, chuyên 
đề (trao đổi sáng kiến, ứng dụng cái mới, rút kinh 
nghiệm…) nâng cao năng lực dạy học cho GV 

 
 

  

XI Quản lý các hoạt động học của học viên     

1 
Giáo dục ý thức tổ chức, động cơ học tập cho học 
viên 

 
 

  

2 Quản lý sĩ số, chuyên cần trên lớp của học viên     

3 
Quản lý đảm bảo nội dung và thời lượng học tập 
của học viên 

 
 

  

4 Quản lý các hoạt động thực hành, thực tập SX     

5 
Quản lý các hoạt động ngoài giờ, lên lớp của học 
viên 

 
 

  

6 
Phát hiện, uốn nắn kịp thời các biểu hiện lệch lạc 
về hành vi và thái độ của học viên 

 
 

  

7 
Biểu dương, khen thưởng những học viên có 
thành tích trong học tập và rèn luyện 

 
 

  

XII Quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo     
1 Kiểm tra, đánh giá thực hiện mục tiêu đào tạo     

2 
Kiểm tra, đánh giá thực hiện nội dung chương 
trình 

 
 

  

3 
Kiểm tra, đánh giá thực hiện các hình thức và 
phương pháp dạy học 

 
 

  

4 
QL đánh giá đổi mới nội dung chương trình, 
phương pháp đào tạo 

 
 

  

XIII QL kiểm tra, đánh giá kết quả đầu ra của HV     

1 
Xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm tra, đánh 
giá 

    

2 
Tổ chức tập huấn nội dung và kỹ thuật đánh giá 
cho CBQL, GV 

    

3 
Thông báo kết quả đánh giá năng lực sau khi kết 
thúc từng nội dung đào tạo cho HV 

    

4 
Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả toàn diện theo 
yêu cầu của từng thị trường 

    

5 Đảm bảo công bằng, nghiêm túc     

6 Thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm     



7 Quản lý hồ sơ học viên, cấp phát chứng chỉ     

XIV Quản lý đánh giá hiệu quả công tác đầu tư, sử 
dụng CSVC, thực hiện nội quy CSĐT 

    

1 Tổ chức đánh giá hiệu quả từng gói đầu tư      

2 
Xây dựng và ban hành định mức về thời gian, 
kinh phí sử dụng , bảo dưỡng trang thiết bị ĐT 

    

3 
Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, 
CSVC phục vụ đào tạo 

    

4 
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội 
quy, quy định về sử dụng tài sản, CSVC phục vụ 
đào tạo 

 
 

  

XV Quản lý thông tin phản hồi     

1 Đánh giá đúng tầm quan trọng của việc quản lý 
thông tin phản hồi 

    

2 Xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin qua nhiều 
kênh khác nhau 

    

3 Tổ chức xử lý thông tin kịp thời, linh hoạt, hiệu 
quả và thực sự cầu thị 

    

4 Thường xuyên khảo sát ý kiến của NLĐ và 
NSDLĐ về chất lượng đào tạo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Câu 3: Theo ông/ bà, các yếu tố dưới đây có ảnh hưởng như thế nào đến công 

tác quản lý đào tạo NLĐ tại CSĐT? 

 (Ảnh hưởng nhiều: A/ ảnh hưởng ít: B/ không ảnh hưởng: C)  

 

Mức độ đánh giá Stt Nội dung đánh giá 
A B C 

 Nhóm các yếu tố chủ quan    
1 Năng lực quản lý, điều hành của đội 

ngũ CBQL 
   

2 Năng lực của đội ngũ nhà giáo    
3 Ý thức học tập, rèn luyện của HV    
4 Cơ chế tổ chức, quản lý và chế độ 

đãi ngộ của CSĐT 
   

5 Năng lực tài chính của CSĐT    
6 Khả năng kết nối, quan hệ xã hội    
 Nhóm các yếu tố khách quan    
1 Cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà 

nước đối với XKLĐ 
   

2 Nhận thức của người lao động tại 
các địa phương 

   

3 Sự khác biệt về văn hóa, kinh tế - xã 
hội theo vùng, miền, dân tộc 

   

4 Sự cạnh tranh giữa các nước và các 
doanh nghiệp XKLĐ 

   

 

 

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Ông (Bà)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 2 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN  

(Dành cho học viên hoàn thành khóa học) 

(Ý kiến của các Anh / Chị chỉ được sử dụng với mục đích nghiên cứu, ngoài ra 
không có mục đích khác). 
 

 Họ và tên:……………………………………………………………………… 

Tên cơ sở đào tạo: ............................................................................................. .. 

 Để có cơ sở cho việc nghiên cứu và hoàn thiện các giải pháp quản lý 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài. Qua quá trình học tập thực tế ở CSĐT, mong anh (chị) vui lòng dành thời 

gian cho biết ý kiến đánh giá của mình về các vấn đề sau: 

1/. Về công tác khảo sát và đánh giá nhu cầu học viên của CSĐT 

 

Mức độ đánh giá Stt Nội dung đánh giá 
Tốt Trung bình Kém 

1 Tổ chức khảo sát nhu cầu của học 
viên sau tuyển sinh 

   

2 Tổ chức khảo sát trình độ của học 
viên để phân lớp 

   

3 Tổ chức khảo sát nhu cầu của học 
viên theo nguyện vọng 

   

4 Tổ chức khảo sát nhu cầu của học 
viên bằng phỏng vấn 

   

5 Tổ chức khảo sát nhu cầu của học 
viên bằng phiếu điều tra 

   

6 Đảm bảo công bằng cho các HV    
 

2/. Anh/ Chị đánh giá như thế nào về nội dung chương trình đáp ứng nhu cầu và 

năng lực làm việc của anh chị theo yêu cầu của hợp đồng lao động 

   

Mức độ đánh giá 
Stt Nội dung đánh giá Đầy đủ Bình thường Chưa 

đầy đủ 
1 Kiến thức và kỹ năng nghề     
2 Kiến thức và khả năng sử dụng ngoại 

ngữ 
   

3 Hiểu biết về pháp luật, các điều    



khoản hợp đồng ( nội/ ngoại) 
4 Kiến thức về văn hóa, xã hội, tôn 

giáo, phong tục tập quán của nước 
đến làm việc 

   

5 Kỹ năng sống, giao tiếp    
6 Các nội quy, qui định trong sinh hoạt 

và làm việc của NSDLĐ 
   

 
 
3/. Theo Anh (Chị) các phương pháp đào tạo tại cơ sở đào tạo có phù hợp để 

giúp Anh (Chị) nhanh chóng nắm được kiến thức và hoàn thiện các kỹ năng theo 

với yêu cầu trong hợp đồng lao động với NSDLD nước ngoài không? 

 
�  Phù hợp�  Bình thường�  Chưa phù hợp 

 
4/. Tại cơ sở đào tạo, Anh (Chị) được đào tạo theo hình thức nào? 
 

� Học 1 nghề hoàn chỉnh   
� Học việc - Kèm cặp   
� Đào tạo theo Module nghề   

 

5/ Anh (chị) tham gia chương trình XKLĐ vì những nhu cầu nào trong các nhu 

cầu dưới đây: 

- Có công ăn, việc làm    �   

- Nhu cầu kinh tế     �    

- Nhu cầu mong muốn được thay đổi  �    

- Nhu cầu khác      �  
- …………………………………………………………………………. 

 
6/. Các ý kiến góp ý khác với CSĐT: 
.................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 
 
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh (Chị) 
 

 

 

 



Mẫu số 3     

QUESTIONNAIRE 

(For Employer only) 

To whom it may concern, 

In order to upgrade our training course for Vietnamese workers before going 

to work oversea. Please, give us your information and your own ideas about the 

real situation of  Vietnamese workers having worked in your esteem company 

by answering the following questions:  

( For researching purposes only) 

1. How many Vietnamese workers have worked for your company until 

now? 

2. Your own ideas about Vietnamese workers’ abilities at: 

1 Job skills 

2 Abilities at work ( planning, organizing, managing, dealing with 

problem) 

3 Using foreign language 

4 Social knowledges 

5 Attitude to work 

6 Attitude to people 

7 Following the company’s regulations 

 

3. Do you like to recruit more Vietnamese workers? 

4. Your advices to Vietnamese manpower supplying companies? 

 

Thank you very much for your enthusiastic cooperation!  

 

 

 

 

 



Mẫu số 4 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN  

Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp quản lý đào tạo 

NLĐ Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài 

(Dành cho chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên) 

Kính gửi: Ông/ Bà………………………………….chức vụ:………………… 

Đơn vị công tác:……………………………………………………………….. 

Để có kết quả xác thực về tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp 

(GP) quản lý đào tạo NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế,  mong Ông/ Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh 

dấu (X) vào ô lựa chọn mà ông/ bà cho là phù hợp. 

 

Mức độ cần thiết Tính khả thi 
TT Các giải pháp Rất 

cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần 
thiết 

Rất 
khả 
thi 

Khả 
thi 

Không 
khả thi 

 Nhóm giải pháp quản lý điều 

tiết tác động của bối cảnh 

      

GP1 Chủ động tìm hiểu, nắm bắt và 

ứng phó hiệu quả, kịp thời những 

ảnh hưởng của bối cảnh đến 

QLĐT. 

      

GP2 Nâng cao nhận thức và hiểu biết 

cho cán bộ và GV về tẩm quan 

trọng và yêu cầu tăng cường tính 

cạnh tranh của CSĐT trong bối 

cảnh HNQT. 

      

 Nhóm giải quản lý đầu vào       

GP3 Quản lý xây dựng chương trình 

đào tạo đáp ứng yêu cầu của 

từng thị trường lao động nước 

      



ngoài. 

GP4 Quản lý đầu tư, nâng cấp CSVC, 

thiết bị phục vụ đào tạo. 

      

 Nhóm giải quản lý quá trình 

đào tạo 

      

GP5 QL đổi mới phương pháp đào tạo       

GP6 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao 

năng lực đội ngũ giáo viên. 

      

 Nhóm giải quản lý đầu ra       

GP7 Quản lý đánh giá kết quả tốt 

nghiệp của học viên theo chuẩn 

đầu ra. 

      

GP8 Quản lý hiệu quả thông tin phản 

hồi. 

      

 

Các ý kiến đóng góp khác: 

 

 

 

 

 

(Ý kiến của Ông / Bà chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu) 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các Ông/ Bà ! 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 5   PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

 ( Đánh giá năng lực giáo viên trước khi thử nghiệm giải pháp) 

Kính gửi Anh/ Chị, 

Được sự đồng ý của lãnh đạo công ty, CSĐT, chúng tôi đang tiến hành 

thử nghiệm một giải pháp nghiên cứu của đề tài: “ Quản lý đào tạo người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Để 

kiểm chứng tính cần thiết và khả thi của giải pháp đề xuất thử nghiệm nhằm 

nâng cao năng lực đội ngũ GV của CSĐT trong quá trình nâng cao chất lượng 

và hiệu quả đào tạo. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đánh giá chủ quan của 

anh/ chị về năng lực của chính mình tại thời điểm này với các vấn đề có liên 

quan theo nội dung dưới đây bằng cách đánh 01 dấu (X) vào ô có mức đánh giá 

phù hợp với sự lựa chọn của anh/chị. 

( Ý kiến đánh giá của anh/chị chỉ dùng vào mục đích nghiên cứu) 

Các mức đánh giá được hiểu là: 

+ Mức 1: Rất phù hợp/ rất tốt/ rất quan trọng 

+ Mức 2: Phù hợp/ tốt/ quan trọng 

+ Mức 3: Chưa phù hợp/ chưa tốt/ ít quan trọng 

+ Mức 4: Không phù hợp/ không tốt/ không quan trọng 

Mức đánh giá ST

T 

 

Nội dung đánh giá 1 2 3 4

1 Nội dung đào tạo học viên theo chuẩn đầu ra của  từng 

thị trường cung ứng ngoài nước (các lớp bồi dưỡng, hội 

thảo, các tiêu chí và phương pháp đánh giá…)  

    

2 Nghiệp vụ sư phạm ( các lớp/ khóa huấn luyện, bồi 

dưỡng tâm lý, phương pháp dạy học theo chuyên đề…) 

    

3 Năng lực chuyên môn/ chuyên ngành ( tham gia hội 

giảng; dự các khóa bồi dưỡng và tự học tự nâng cao… ) 

    

4 Tham gia hội thảo/ chuyên đề nghiên cứu khoa học, tự 

tìm tòi/ được giao đề tài nghiên cứu nội bộ… 

    

Trân trọng cảm ơn Anh/ Chị! 



Mẫu số 6   PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

 ( Đánh giá năng lực giáo viên sau khi thử nghiệm giải pháp) 

Kính gửi Anh/ Chị, 

Được sự giúp đỡ của lãnh đạo CSĐT và sự tham gia nhiệt tình của các 

anh/ chị, chúng tôi đã hoàn thành thử nghiệm một giải pháp: “ Tổ chức bồi 

dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên” theo chuẩn đầu ra của HV theo 

từng thị trường cung ứng ngoài nước. Để đánh giá kết quả của thử nghiệm nhằm 

nâng cao năng lực đội ngũ GV của CSĐT trong quá trình nâng cao chất lượng 

và hiệu quả đào tạo. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đánh giá chủ quan của 

anh/ chị về năng lực của chính mình tại thời điểm này (sau khóa bồi dưỡng) với 

các nội dung đã được đào tạo, bồi dưỡng dưới đây bằng cách đánh 01 dấu (X) 

vào ô có mức đánh giá phù hợp với sự lựa chọn của anh/chị. 

( Ý kiến đánh giá của anh/chị chỉ dùng vào mục đích nghiên cứu) 

Các mức đánh giá được hiểu là: 

+ Mức 1: Rất phù hợp/ rất tốt/ rất quan trọng 

+ Mức 2: Phù hợp/ tốt/ quan trọng 

+ Mức 3: Chưa phù hợp/ chưa tốt/ ít quan trọng 

+ Mức 4: Không phù hợp/ không tốt/ không quan trọng 

Mức đánh giá ST

T 

 

Nội dung bồi dưỡng 1 2 3 4

1 Nội dung đào tạo học viên theo chuẩn đầu ra của  từng 

thị trường cung ứng ngoài nước (nội dung, hội thảo, các 

tiêu chí và phương pháp đánh giá…)  

    

2 Nghiệp vụ sư phạm (huấn luyện, bồi dưỡng tâm lý, 

phương pháp dạy học theo chuyên đề…) 

    

3 Năng lực chuyên môn/ chuyên ngành (hội giảng; bồi 

dưỡng và hướng dẫn tự học tự nâng cao trình độ ) 

    

4 Tham gia hội thảo/ phương pháp nghiên cứu khoa học, 

ứng dụng đề tài nghiên cứu vào thực tiễn. 

    

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình và hiệu quả của Anh/ Chị! 



PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI  

ĐANG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐƯỢC HỎI Ý KIẾN 

I. Thị trường Nhật Bản:  

1. Công ty cổ phần xây dựng Majima (KABUSIKI KAISYA MAJIMA 

KENSETSU., JSC)  

Địa chỉ: SAITAMAKEN, TOKOROZAWASHI, MOTOMACHI 3-4. 

Số điện thoại: +81 4-2924-7710 

Đại diện: Tổng giám đốc MAJIMA SYOKU 

Ngành nghề tuyển dụng: Thợ xây, cốp pha. 

2. Nhà máy Nakano (NAKANO KOUGYOU) 

 Địa chỉ: SAITAMAKEN, ASAKASHI, SHIMOUCHIMAGI 1462-1 

Số điện thoại: +81- 7-3528-1277 

Đại diện:  Tổng giám đốc Nakano Hiromi 

Ngành nghề tuyển dụng: Cơ khí. 

3. Công ty tnhh thiết bị khoan TOHO (TOHO CHIKAKOKI CO., ltd.) 

Địa chỉ: 4-7, HIGASHI – SHINAGAWA 4 – CHOME, SHINAGAWA –KU, 

TOKYO 140-0002, JAPAN. 

Số điện thoại: +81-3-3474-4141 

Đại diện: giám đốc  KOKI OKAMOTO 

Ngành nghề tuyển dụng: Thợ cơ khí. 

4. Công ty tnhh xây dựng Kita Nihon Construction Material Leasing Co., ltd. 

Địa chỉ: 1572-9, Tarodai, Kita ku, Niigata shi, Niigata ken, JAPAN. 

Số điện thoại: +81-2-5255-3894/ fax: +81-2-5255-3185 

Đại diện: giám đốc  AMARU NAKASONE 

Ngành nghề tuyển dụng: Thợ xây dựng, chế biến vật liệu xây dựng.   

II. Thị trường Đài Loan:  



1. Công ty HH Môi giới nhân lực quốc tế Trung Thịnh - Chủ sử dụng: Công ty 

HHCP xưởng sợi Cát Tín 

Địa chỉ: Số 266, đường Trung Ương, phường Phúc Đức, khu Ngũ Lâu, Tp. Đài 

Trung 

Điện thoại: 04.26560231 - Người phụ trách: Dương Trần Tín 

Ngành nghề tuyển dụng: Công nhân dệt, may. 

2. Công ty HH thực nghiệp Triết Thăng - Chủ sử dụng: Công ty Hoàng Hân 

Địa chỉ: Số 11, ngõ 386, đường Du Viên Nam, phường Nam Liêu, khu Long Tỉnh, 

Tp. Đài Trung 

Điện thoại: 04.26311633 - Người phụ trách: Trương Thánh Lễ. 

Ngành nghề tuyển dụng: Công nhân sản xuất chế tạo (ngành nhựa). 

3. Công ty HH khai phát Hùng Giới - Chủ sử dụng: Xí nghiệp Cự Thăng 

Địa chỉ: Số 50, đường Lệ Chí 2, khu Cương Sơn, Tp. Cao Hùng 

Điện thoại: 07.6296578 / fax: 07.6296790 - Người phụ trách: Hà Tĩnh Trúc. 

Ngành nghề tuyển dụng: Công nhân sản xuất chế tạo (ngành cơ khí). 

4. Công ty HH khai phát Hùng Giới - Chủ sử dụng: Xí nghiệp Đỉnh Gia 

Địa chỉ: Số 23 - 2, ngõ 75, đường Tín Nghĩa, khu Hai Quan, Tp. Cao Hùng 

Điện thoại: 07.6102775/ fax: 07. 6192214 - Người phụ trách: Trần Huy Châu. 

Ngành nghề tuyển dụng: Công nhân sản xuất chế tạo (ngành cơ khí). 

III. Thị trường Malaysia: 

1.LP HOONG Engineering and Construction Works Sdn. Bhd.  

Add: Lot 3. Jalan Industrial Mas 9, Taman Mas Puchong,  

47100 Puchong, Selangor D. E. Malaysia. 

Tel: 60-80601818 Fax: 60-80601231 – Managing Director: Phoo Sai Hoong 

Email: lphoong.eng @ gmail.com 

Ngành nghề tuyển dụng: Công nhân xây dựng 

2. Panasonic AVC Networks Johor Malaysia Sdn. Bhd  

Add: Plo 460, Jln Bandar, 81700 Pasir Gudang, Johor Baru, Malaysia. 



Tel: 60-72519130/  Fax: 60-72519117 –  Director: Hon Sing Kim 

3. ZOOMAX ENGINEERING & CONSTRUCTION Sdn Bhd 

Add: 572 Jln Waja 7, Kawasan Industri, Waja 2. 0900 Kulim, Kedar, Malaysia. 

Tel: 604-4892219/  Fax: 604-4892290 –  Director: Lee Teak Shin 

Website: www.zoomax.com.my 

Ngành nghề tuyển dụng: Công nhân xây dựng 

4. HL Metals SDN. BHD 

Add: Plo 101, Kawasan Perindustrian, Senai Fasa III, 

81400 Senai, Johor, Malaysia. 

Tel: 607-4548888/  Fax: 607-4548877 –  Director: Law Hock Seng 

Ngành nghề tuyển dụng: Công nhân cơ khí 

5. PERUSAHAAN CHAN CHOO SING Sdn Bhd 

Add: Plo 10, Kawasan Perindustrian  Parit Raja, 86400 Parit Raja 

 Johor Baru, Malaysia. 

Tel: 60-74541320/  Fax: 60-74548985 –  Director: Ang Chee Boon 

Website: http://www.pccsgroup.net 

Ngành nghề tuyển dụng: Công nhân nhà máy  

6. PMC MANAGEMENT CONSULTANTS Sdn Bhd 

Add: No. 27A, Jln Mengkudu, Taman Dato Abdul Rahman Jaffa , 83000 Batu 

Pahat, Johor Darul Takzim, Malaysia. 

Tel: 60-74338223/  Fax: 60-74351223 –  Maketing Manager: Alan Chua 

Ngành nghề tuyển dụng: Công nhân chế biến thực phẩm 

E.mail: pmcmanage@hotmail.com 

7. AGENSI PEKERJAAN LANDASAN SEMPURNA Sdn Bhd 

Add: PT 322, Tingkat 1 Jln Bandar, 71000, Port Dickson, Selangor, Malaysia. 

Tel: 606-6462237/  Fax: 606-6462236–  Director: Ting Kong Wah 

Ngành nghề tuyển dụng: Công nhân nhà máy điện tử (lắp ráp) 
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