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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

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 công đáng kể về cả lượng và chất góp 

phần làm thay đổi đời sống của một bộ phận dân cư và tăng nguồn 

ngoại tệ cho đất nước.  

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

vực kinh tế đối ngoại quan trọng. 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, 

tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo, quản lý chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của người lao động” 

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. Vì 

vậy đề tài “ Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế” có ý nghĩa rất thiết thực. 

2. Mục đích nghiên cứu  

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo người 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   

- Giải pháp 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 trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

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 
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cập nhất định. Nếu đề xuất và vận dụng các giải pháp quản lý đào tạo 

theo tiếp cận mô hình CIPO  sẽ hoàn thiện công tác quản lý đào tạo, 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 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về  QLĐT lao động xuất khẩu tại các cơ sở 

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

XKLĐ (sau đây gọi là doanh nghiệp), kinh nghiệm QLĐT XKLĐ của 

một số quốc gia đã thành công để đúc kết những bài học kinh nghiệm 

có thể vận dụng cho Việt Nam. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo và QLĐT lao động xuất khẩu tại 

một số cơ sở đào tạo của các  doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội. 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho xuất 

khẩu lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế; 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 

- Nội dung: Luận án chỉ đề cập đến các hoạt động ĐT và QLĐT lao 

động xuất khẩu tại CSĐT của các doanh nghiệp Việt Nam . 

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

CSĐT thuộc 05 doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn Hà Nội. 

7. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu  

- Để thực hiện được mục tiêu của đề tài, luận án sử dụng ba cách tiếp 

cận: Tiếp cận hệ thống, tiếp cận CIPO và tiếp cận thị trường. 

- Các phương pháp nghiên cứu: Điều tra; khảo sát; thống kê; phân tích 

tổng hợp; nghiên cứu lý luận; chuyên gia và khảo nghiệm; thử nghiệm. 

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. 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, đầu ra, cùng với quản lý và điều chỉnh 

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

cho nghiên cứu đề tài. 
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- Các giải pháp QLĐT được đề xuất theo hướng phát huy những điểm 

mạnh, khắc phục các hạn chế của thực trạng đầu vào, quá trình và đầu 

ra,  quản lý 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 

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

lý đào tạo lao động xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo mô 

hình CIPO.  

- 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 quản lý đào tạo lao động xuất khẩu của Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

10. Cấu trúc của luận án 

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 

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. Tác giả Trần Quốc Toản cho rằng “ 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”. 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. 

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  đã có nhiều nghiên cứu về phát triển XKLĐ như của Phạm 

Kiên Cường - 1989. 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 như các đề tài nghiên cứu về đổi 

mới quản lý nhà nước về XKLĐ, về chính sách hỗ trợ kinh tế-tài chính, 

đào tạo lại… của các tác giả Cao Văn Sâm - 1994, hoặc Trần Văn Hằng 

- 1996, hay Phạm Đức Chính, 2011, với “ Hoàn thiện chính sách sử 

dụng nguồn nhân lực sau XKLĐ ở Việt Nam” . Một số nghiên cứu của 

nước ngoài về XKLĐ như báo cáo thống kê của ILO tại Geneva năm 

2010 “ Labour and social trends in ASEAN 2010” ( Lao động và các xu 
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hướng xã hội ở ASEAN năm 2010). 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  xuất khẩu với các tổ chức xã hội; đào tạo có hệ thống để 

phân phối lao động làm việc ở nước ngoài có tổ chức và giúp đỡ lao 

động khi trở về … 

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

đào tạo nhân lực cho XKLĐ 

  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  …từ khoa học xã hội, kinh tế, giáo dục 

đến khoa học tự nhiên…, trong các loại hình cơ sở đào tạo khác nhau 

như cuốn Quản lý giáo dục của Bùi Minh Hiền cùng tập thể các tác giả 

đã cho thấy bức tranh tổng quát về quản lý giáo dục. Phạm Quang Sáng 

với nghiên cứu về “Chính sách đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại 

học của Việt Nam” hay Nguyễn Văn Hùng, 2010, “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”. Công tác giáo dục nghề nghiệp, đào 

tạo nghề được rất nhiều tác giả nước ngoài quan tâm như “ 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 hay Z. Tzannatos và G. Johnes giới thiệu quá trình đào 

tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp ở các nước phát triển khu vực 

Đông Á 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 . 

1.2. Hội nhập quốc tế và xuất khẩu lao động  

1.2.1. Khái niệm hội nhập quốc tế 

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 và tuân thủ các luật chơi 

chung trong khuôn khổ các định chế hoặc tổ chức quốc tế. 

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 
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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. 

*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.  

1.2.3. Xuất khẩu lao động 

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 thực hiện thì đó chính là hoạt động XKLĐ. 

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  

 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 

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

quan quản lý  nhà nước và các doanh nghiệp 

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

1.3.1. Một số khái niệm liên quan 

Giới thiệu và phân tích một số khái niệm về đào tạo,  đào tạo lao 

động xuất khẩu 

1.3.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của đào tạo lao động xuất khẩu 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

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 tăng tính chuyên 

nghiệp và giảm thiểu các rủi ro phát sinh cho các doanh nghiệp và bản 

thân người lao động. 

1.3.3. Đặc điểm 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 

Làm rõ các đặc điểm về chức năng và bộ máy quản lý của các 

doanh nghiệp và nhiệm vụ của CSĐT lao động xuất khẩu. 

1.3.3.2. Đặc điểm đội ngũ CBQL và giáo viên 

Đội ngũ CBQL và giáo viên gồm: Cán bộ quản lý; Giáo viên 

chính nhiệm; Giáo viên kiêm nhiệm; Giáo viên thỉnh giảng. 

1.3.3.3. Đặc điểm người học 

Theo các yếu tố quy định như: Tuổi đời; Thành phần; Trình độ 

văn hóa; Nhận thức, hiểu biết xã hội; Sức khỏe  

1.3.3.4. Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo  
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* 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 .  

*  Nội dung đào tạo gồm : Giáo dục định hướng; dạy nghề; dạy ngoại 

ngữ. 

1.3.3.5. Hình thức và phương pháp đào tạo 

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

cơ bản, đào tạo bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.  

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 

Phân tích một số khái niệm về quản lý, QLĐT theo nghĩa rộng, 

nghĩa hẹp dưới các góc độ khác nhau. 

1.4.2. Một số tiếp cận quản lý đào tạo 

Giới thiệu một số tiếp cận quản lý đào tạo như: Tiếp cận quản lý đào 

tạo theo mục tiêu; Tiếp cận quản lý đào tạo theo quá trình; Tiếp cận 

quản lý đào tạo theo chức năng; Tiếp cận quản lý đào tạo theo CIPO  

 

 
 

 

 

 

 

và phân tích những ưu điểm và hạn chế của mỗi cách tiếp cận. 

 

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, là mô hình 

phù hợp với các CSĐT lao động xuất khẩu, 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 trong nước và thế giới. 

- Nhận diện các thách thức để chuẩn bị các giải pháp đối phó 

- Điều tiết các tác động của bối cảnh đến QLĐT. 

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 

- Quản lý xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình, các hình thức và 

phương pháp đào tạo 

- Quản lý công tác tuyển sinh và lập kế hoạch đào tạo  

- Quản lý tuyển chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên 

- Quản lý đầu tư, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo 

1.4.3.3 Quản lý quá trình đào tạo (Process Management ) 

- Quản lý các hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp của học viên 

- Quản lý hoạt động dạy học của giáo viên 

- Quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 

- Quản lý thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp 

đào tạo 

Quản lý đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo 

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 hiệu quả việc đầu tư, sử dụng và bảo dưỡng trang 

thiết  bị, CSVC, thực hiện các nội quy, quy định của CSĐT 

- Quản lý thông tin phản hồi  

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/ Năng lực của đội 

ngũ nhà giáo/ Ý thức học tập, rèn luyện của học viên/  Cơ chế tổ chức, 
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quản lý và chế độ đãi ngộ của CSĐT/ Năng lực tài chính của mỗi tổ 

chức đào tạo / Khả năng kết nối, quan hệ xã hội. 

1.5.2. Nhóm các yếu tố khách quan 

+ Cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với XKLĐ/ Nhận thức 

của người lao động tại các địa phương/ Sự khác biệt về trình độ văn 

hóa, kinh tế - xã hội của đối tượng đào tạo theo vùng miền/ Sự cạnh 

tranh giữa các nước và các doanh nghiệp XKLĐ 

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. 

 Thứ hai là công tác tổ chức đào tạo được quan tâm đặc biệt. 

1.6.2. Kinh nghiệm của Thái Lan 

Chú ý tới công tác đào tạo nghề nhằm tăng tỉ lệ lao động có 

nghề và giảm tỉ lệ lao động phổ thông. Lao động trước khi ra nước 

ngoài làm việc đều phải trải qua khóa đào tạo, giáo dục định hướng do 

Cục dịch vụ việc làm tổ chức . 

1.6.3. Kinh nghiệm của Ấn Độ 

Tập trung vào chính sách đào tạo phát triển ngành xuất khẩu chủ 

lực: thông qua hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Nguồn nhân lực dồi dào 

được đào tạo bài bản, sử dụng thành thạo Tiếng Anh đang là thế mạnh 

tạo nên sự thành công của ngành XKLĐ của Ấn Độ.  

1.6.4. Kinh nghiệm của Indonesia 

Tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng của NLĐ sẵn sàng đi làm 

việc ở nước ngoài (tạo sẵn nguồn); 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.  

1.6.5. Kinh nghiệm của Philippin 

Chính phủ khuyến khích các hoạt động đào tạo của các công ty 

cung ứng tư nhân, 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, rất chú trọng vào đào tạo ngoại ngữ và giáo dục 

định hướng.  
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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 

trong việc xây dựng và đổi mới nội dung chương trình, phương pháp 

đào tạo, tiếp nhận các thông tin phản hồi.  

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 .  

 

Kết luận chương 1 

Trong chương 1, 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 

lao động 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 

Công tác xuất khẩu lao động được Đảng và Nhà nước ta quan 

tâm từ những năm 1980…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.  

2.1.2. Kết quả công tác XKLĐ của Việt Nam (2010- 2014) 

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).  

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) 

(2). Công ty cổ phần Hợp tác lao động và Thương mại ( Labco) 

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

(MILACO) 

(4). Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội (HTD)  -  

(5). Công ty cổ phần phát triển Quốc tế (IDC) 

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: 

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 tạo của 

năm CSĐT cho XKLĐ: 15 người 

3. Giáo viên của các cơ sở đào tạo: 167 người 

Tổng cộng: 191 người. 
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4. Học viên đã kết thúc khóa đào tạo, chờ xuất cảnh của năm CSĐT: 

357 người 

5. Các công ty nước ngoài sử dụng NLĐ Việt Nam ở nước ngoài: 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 đào tạo 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: 

1. Mẫu số 1: dành cho CBQL, giáo viên của CSĐT  

2. Mẫu số 2: dành cho học viên đã tốt nghiệp, chờ xuất cảnh. 

3. Mẫu số 3: Bảng câu hỏi phỏng vấn NSDLĐ ở nước ngoài. 

2.2.4.2. Phương pháp khảo sát 

- Phỏng vấn/ Phát phiếu điều tra và xử lý số liệu 

- Quan sát trực tiếp, hồi cứu tư liệu của các CSĐT  

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. 

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 

 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 
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 Học viên ở đây là người lao động Việt Nam 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.  

Kết quả đầu ra của HV các CSĐT không đồng đều, điều này cho 

thấy chất lượng đầu ra chưa đạt yêu cầu. 

2.3.2. Thực trạng nội dung chương trình đào tạo 

Nội dung, chương trình đào tạo tại các CSĐT 

- Giáo dục định hướng/ ngoại ngữ và dạy nghề: 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.   

2.3.3. Thực trạng hình thức và phương pháp đào tạo 

+ Đào tạo kiểu học nghề 

+ Đào tạo kiểu học việc – kèm cặp 

+ Đào tạo theo module nghề 

2.3.4. Thực trạng chất lượng đào tạo 

2.3.4.1. Đánh giá của học viên đã hoàn thành khóa học về thực trạng 

chất lượng đào tạo của CSĐT  

 Các HV cho biết về nội dung, thời lượng...đảm bảo theo qui 

định của chương trình khung, thời lượng dành cho thực hành, ngoại ngữ 

chưa đủ. Các CSĐT rất chú ý đến GDĐH nhưng các nội dung về kỹ 

năng sống chưa được chú trọng 

2.3.4.2. Ý kiến của NSDLĐ về năng lực của HV khi làm việc ở nước 

ngoài 

 Kỹ năng nghề được đánh giá là chưa đồng đều, khả năng sử 

dụng ngoại ngữ hạn chế; tuân thủ qui định của các công ty; thái độ làm 

việc và chấp hành yêu cầu công việc tốt. 

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 

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  
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2.4.2. Thực trạng quản lý các yếu tố bối cảnh 

Còn nhiều bất cập, các CSĐT phải có chiến lược nghiên cứu, 

xây dựng được mục tiêu chiến lược 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  

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.  

2.4.3.2.Về công tác khảo sát nhu cầu HV của CSĐT 

 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.  

2.4.3.3.Thực trạng quản lý xây dựng mục tiêu đào tạo 

Chú trọng xây dựng mục tiêu đào tạo theo chủ trương và định 

hướng của Chính phủ, các ngành, chưa xây dựng được bộ khung năng 

lực chuẩn đầu ra của HV cho các thị trường khác nhau. 

2.4.3.4. Thực trạng quản lý  lập kế hoạch đào tạo  
 Có nhiều cố gắng trong việc phân tích các yếu tố bối cảnh để 

xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn, việc phê duyệt và ban hành 

đúng quy định. Tuy nhiên, việc tổ chức tiếp nhận phản hồi vẫn còn có 

bất cập. 

2.4.3.5.Thực trạng quản lý xây dựng  nội dung chương trình đào tạo 

Qua phân tích thực trạng, cho 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 
 Hình thức đào tạo theo kiểu module nghề có cấp chứng chỉ được 

thực hiện khá rộng và hiệu quả, được đánh giá là ưu việt và cần phát 

huy. Chưa thực sự “ lấy học viên làm trung tâm” để phát huy tính sáng 

tạo và chủ động của HV. Việc tổ chức thực hành theo quy trình mẫu 

được cho là thực hiện tốt. 

2.4.3.7.Thực trạng quản lý tuyển chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên 

file:///D:/L.anTS/Chg2,3.docx%23_Toc394762863
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file:///D:/L.anTS/Chg2,3.docx%23_Toc394762862


 15 

 Chưa thường xuyên tổ chức lấy ý kiến, nhận xét thực trạng năng 

lực đội ngũ GV; phân công công việc phù hợp với khả năng; đảm báo 

các chế độ đãi ngộ theo quy định của luật pháp… 

2.4.3.8.Thực trạng quản lý đầu tư, đảm bảo các điều kiện phục vụ ĐT 

Các phương tiện, máy móc, trang thiết bị cho thực hành, thực 

tập sản xuất lại rất cũ và không đồng bộ; chưa tạo được mô hình sản 

xuất thực sự qui mô, hiện đại để áp dụng những phương pháp đào tạo 

theo kịp với trình độ quốc tế.  

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 

CBQL theo dõi sát sao việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của 

GV, tạo điều kiện cho GV chủ động trong lựa chọn phương pháp giảng 

dạy; chú trọng chỉ đạo rút kinh nghiệm dạy học.  

2.4.4.2. Thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 

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.  

2.4.4.3.Thực trạng quản lý hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp của 

học viên 
 Chú trọng giáo dục ý thức tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật trong 

và ngoài giờ lên lớp; quản lý tốt hoạt động thực hành, thực tập của HV; 

tạo thuận lợi cho HV trong các hoạt động tập thể. 

2.4.4.4. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện các hoạt 

động ĐT 

Việc đánh giá thực hiện mục tiêu đào tạo được đánh giá ở mức 

cao, thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung chương trình 

là khá tốt, quản lý đánh giá đổi mới nội dung chương trình, phương 

pháp ĐT được đánh giá là chưa đạt yêu cầu. 

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  

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, thực hiện 

chưa tốt việc phối hợp giữa các bộ phận liên quan để đánh giá toàn 

diện học viên  

2.4.5.2. Thực trạng quản lý đánh giá hiệu quả công tác đầu tư, sử 

dụng CSVC, thực hiện nội quy CSĐT 
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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 

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. 

2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến QLĐT lao động xuất 

khẩu  

Hầu hết CBQL và GV cho rằng 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 và yếu tố cạnh tranh có ảnh hưởng nhiều đến công tác đào tạo.  

2.6. Đánh giá chung 

a. Những thuận lợi  

Các CSĐT được các doanh nghiệp chủ quản quan tâm ủng hộ, đội 

ngũ giảng viên và CBCNV rất nhiệt tình, năng động, kỷ cương nề nếp 

được ổn định duy trì, tạo môi trường tương đối thuận lợi cho công tác 

đào tạo. 

b. Những hạn chế 

Có nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản lý đào tạo 

của các doanh nghiệp XKLĐ, sự phối hợp giữa các bộ phận chưa được 

chặt chẽ và đồng bộ; có sự cạnh tranh rất mạnh giữa các CSĐT trên 

cùng địa bàn .  

c. Nguyên nhân của những hạn chế 

+ Nguyên nhân khách quan: sự biến động của tình hình kinh tế, chính 

trị trong nước cũng như của các nước trong khu vực và trên thế giới  

+ Nguyên nhân chủ quan: công tác đào tạo và quản lý đào tạo vẫn chưa 

đồng bộ, và phù hợp yêu cầu của NSDLĐ và sự thay đổi không ngừng 

của thị trường quốc tế;  

Kết luận chương 2 

Việc phân tích kết quả khảo sát thực trạng đào tạo và quản lý 

đào tạo 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. Đặc 

biệt, tác giả tập trung đánh giá thực trạng QLĐT nhân lực cho XKLĐ 
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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, 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 của các 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 cho đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả của công tác này. 
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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 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.  

3.1.1.2. Ở Việt Nam -  Số lượng nhân lực được tuyển để đào tạo ở các 

cấp tăng nhanh. Nhân lực nước ta phải được đào tạo để có khả năng 

tham gia lao động ở nước ngoài; 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 

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 LĐ –TB & 

XH 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. 

3.1.3. Định hướng phát triển công tác đào tạo cho xuất khẩu lao 

động của các doanh nghiệp 

Duy trì ổn định, phát triển các thị trường và cung ứng lao động 

theo các ngành nghề truyền thống, tìm kiếm và mở rộng các thị trường 

mới, đặc biệt là các thị trường có thể 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.  

3.2. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp quản lý đào tạo người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài 

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 

Hướng tới mục tiêu chung  là phát triển năng lực và nhân cách 

toàn diện cho học viên, 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. 
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3.2.2.  Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

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 

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,… 

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.  

3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo hội nhập quốc tế 

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 QLĐT NLĐ Việt Nam đi làm việc 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 

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. 

 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. 

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.  

Chủ thể quản lý cần phải biết phát huy vai trò tích cực của các 

yếu tố pháp luật, chính sách, làm hạn chế được mọi sự vận dụng sai lệch 

luật pháp, chính sách vào hoạt động quản lý trong thực tiễn.  
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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 

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.  

+ Đối với cán bộ quản lý: Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm trong 

việc nâng cao nhận thức cho GV, CBCNV về sự cần thiết và nội dung 

tăng cường tính cạnh tranh bằng chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị 

trường lao động quốc tế. 

 + Đối với giáo viên: 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. 

Ban giám đốc cần thống nhất trong chỉ đạo các biện pháp nâng 

cao nhận thức và hiểu biết của CBQL và GV về vấn đề trên.  

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 

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, 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  thích ứng 

với chuẩn quốc tế 

Để có thể thực hiện được tốt giải pháp này, các doanh nghiệp 

phải xác định rõ các nội dung và điều kiện để thực hiện được giải pháp 

trên. 

3.3.2.2. Giải pháp 4 : Đầu tư, nâng cấp CSVC, trang thiết bị phục vụ 

đào tạo 

 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. 

Ban giám đốc CSĐT chỉ đạo sát sao việc xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống giáo trình, tài liệu, … đồng thời chuẩn hóa về CSVC, nâng cao 

nhận thức cho các đối tượng và nâng cao công năng sử dụng của CSVC 

và thiết bị hiện có.  

  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 
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thời, phù hợp với nhu cầu cấp thiết của từng bộ phận, tránh đầu tư dàn 

trải, lãng phí. 

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  

Nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện phù hợp với nhu cầu 

tuyển dụng của NSDLĐ từ các nước phát triển. Phương pháp đào tạo 

cần chuyển biến căn bản về tính chất, đa dạng trong giảng dạy lý thuyết 

và thực hành, kết hợp giữa điều kiện CSVC hiện có với các phương 

pháp 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.  

CBQL cần tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên để 

hoàn thiện các phương pháp mới. 

3.3.3.2. Giải pháp 6 : Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ 

giáo viên 

Nâng cao năng lực sư phạm, khả năng tổ chức lớp học, biết ứng 

dụng công nghệ mới trong giảng dạy, biết phương pháp nghiên cứu 

khoa học. Ban giám đốc CSĐT cần phân loại và bồi dưỡng theo các nội 

dung như: nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ cho cán bộ thị trường, cán bộ 

các phòng nghiệp vụ, giáo viên dạy nghề; ứng dụng CNTT; các kỹ năng 

mềm cho GV. Căn cứ vào các nội dung nêu trên, Ban giám đốc CSĐT 

cần : xác định nhu cầu ; xây dựng kế hoạch ; triển khai và tạo điều kiện 

để thực hiện. 

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 

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, đảm bảo yêu cầu 

của từng thị trường; các cam kết với học viên, gia đình và xã hội. Do 

vậy, các nhà quản lý cần xác định chuẩn đầu  

Thành lập hội đồng kiểm tra, đánh giá kết quả tốt nghiệp, xây 

dựng qui trình, nội dung đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí đã định. 

Lãnh đạo CSĐT phải trực tiếp tham gia chỉ đạo, giám sát. 

3.3.4.2. Giải pháp 8 : Quản lý hiệu quả thông tin phản hồi 

  Có được các thông tin phản hồi về sự phù hợp các nội dung đào 

tạo nhằm bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp với đối tượng đào tạo tại 

từng thời điểm. 
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Thường xuyên tổ chức đánh giá trong, lấy ý kiến nội bộ; đánh giá của 

NSDLĐ đối với CSĐT về năng lực của NLD đáp ứng yêu cầu công 

việc và các kiến nghị của họ về nội dung, chất lượng đào tạo. 

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 ; 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 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. 

3.3.5. Mối quan hệ giữa các giải pháp 

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  

Tác giả đã tiến hành khảo nghiệm kiểm chứng về tính khả thi và 

tính cần thiết của các giải pháp đề xuất. Mặc dù vẫn còn có những ý 

kiến khác nhau về tính cần thiết và khả thi của các giải pháp nhưng kết 

quả khảo nghiệm cho thấy đa số các ý kiến đều đồng ý với các giải pháp 

đề xuất trong đề tài. 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. Hệ số thứ bậc giữa tính cần thiết và tính khả thi: 
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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 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. 

3.5. Thử nghiệm giải pháp  

Với mục đích đề ra, tác giả đã thực nghiệm giải pháp: pháp “Tổ 

chức bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên” nhằm minh 

chứng cho giả thuyết khoa học đề ra. Kết quả sau khi hoàn thành thử 

nghiệm giải pháp cho thấy 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. 

Mức độ đạt được của GV trước và sau khi tham gia bồi dưỡng: 
 

 
 

Qua kết quả đánh giá thể hiện trên bảng trên, có thể thấy công 

tác bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy của GV theo chuẩn đầu ra 
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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.  

 

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 CSĐT của 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 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 

1.1. Về mặt lý luận 

Luận án đã xây dựng được hệ thống các khái niệm công cụ về 

quản lý đào tạo, XKLĐ, bối cảnh hội nhập quốc tế và các tác động của 

nó; vận dụng mô hình CIPO của UNESCO trong  quản lý đào tạo NLĐ 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại các doanh nghiệp có chức năng 

đào tạo và XKLĐ. 

Bên cạnh việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào 

tạo và QLĐT NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 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 mặt thực tiễn 

Qua việc tìm hiểu, khảo sát, phân tích thực trạng các hoạt động 

đào tạo và công tác quản lý đào tạo tại CSĐT lao động xuất khẩu: đã 

hết sức cố gắng để nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, vẫn 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. 

1.3. Về các giải pháp 

Các giải pháp đề xuất 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 còn phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, tài năng và 

nghệ thuật tổ chức, quản lý của lãnh đạo các CSĐT của doanh nghiệp. 

2. Khuyến nghị 

2.1.  Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 

- Cần phải có chương trình đào tạo và tổ chức thường xuyên các khóa 

đào tạo nâng cao cho cán bộ, giáo viên chuyên trách đào tạo của các 

CSĐT của doanh nghiệp. 

- Xây dựng các bộ tiêu chí tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, cơ cấu nhân 

lực…để đánh giá năng lực đào tạo của các doanh nghiệp-  

2.2. Đối với các CSĐT của các doanh nghiệp 

- Tăng cường vai trò chủ động trong QLĐT; Phải có chiến lược 

đầu tư, nâng cấp CSVC theo hướng hiện đại hóa; Chủ động đổi mới nội 

dung chương trình, phương pháp đào tạo, đặc biệt là việc phối hợp với 
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NSDLĐ trong đánh giá kết quả học tập của học viên; Thường xuyên tổ 

chức kiểm tra, đánh giá chất lượng 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; 

Chủ động học tập, bồi dưỡng nâng cao 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 phải tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể;  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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