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TÓM TẮT 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt, vấn đề phát 
triển nguồn nhân lực được coi là yếu tố then chốt dẫn tới thành công. Điều này càng trở nên quan 
trọng đối với các doanh nghiệp tại khu vực nông thôn nơi mà luôn được coi là có nguồn nhân lực 
vừa thiếu, vừa yếu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu sâu 30 doanh nghiệp ở Thái 
Bình (trong đó có 15 doanh nghiệp thuộc vùng thuần nông và 15 doanh nghiệp thuộc vùng ven đô). 
Ba vấn đề chính được nghiên cứu là (i) vấn đề liên quan tới việc sử dụng nguồn nhân lực; (ii) sự 
liên kết giữa các doanh nghiệp ở nông thôn Thái Bình với cơ sở đào tạo và (iii) tính phù hợp của 
các chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
chất lượng nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp thuộc vùng ven đô cao hơn so với các doanh 
nghiệp thuộc vùng thuần nông. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo 
trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Bên cạnh đó, các chính 
sách phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp còn chưa thực sự phù hợp. Nghiên cứu 
cũng gợi mở những định hướng nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở nông 
thôn Thái Bình. 

Từ khoá: Chính sách phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp trong nông thôn, nguồn nhân lực, 
Thái Bình. 

SUMMARY 
For enterprises coperating in a highly competitive economy, development of human resources is 

always considered as one of the key factors leading to success. This seems to be more important for 
enterprises in rural areas where the shortage and weakness of human resources exist. This study is 
to examine and analyze in deep on human resource issues in 30 enterprises in Thai Binh province, 
including 15 enterprises in the pure agricultural areas and 15 remaining enterprises in the edge of 
urban areas. The study focused on (i) issues related to employing the human resources; (ii) the 
connection between rural enterprises and vocational schools in Thai Binh province and (iii) 
appropriateness of human resource development policies to those enterprises. The result shows that 
the human resources’ quality of the enterprises in the edge of urban areas is better than that in the 
pure agricultural areas. However, there is a loose linkage between the enterprises and vocational 
schools in terms of developing human resources. Moreover, human resource development policies 
are not really relevant to the enterprises. Hence, some orientations and recommendation in 
developing human resource for the enterprises in rural zones of Thai Binh province are proposed.   

Key words: Enterprises in rural areas, human resources, human resource policies, Thai Binh.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 

Ch−a bao giê ViÖt Nam l¹i ®èi mÆt víi 
t×nh tr¹ng thiÕu hôt nh©n lùc cã tr×nh ®é cao 
nh− hiÖn nay. NÕu trong thêi gian tíi nÒn 
gi¸o dôc ViÖt Nam kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc bμi 
to¸n n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc, 
chóng ta sÏ ®øng tr−íc mét cuéc khñng 
ho¶ng chÊt l−îng nh©n lùc trÇm träng 
(Phïng Lª Dung vμ §ç Hoμng HiÖp, 2009). 
Tõ ®ã viÖc nghiªn cøu ®¸nh gi¸ ®Ó ®−a ra 
®−îc nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån 
nh©n lùc, ®¸p øng yªu cÇu vÒ lao ®éng cho 
ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc nãi chung vμ 
yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp ë n«ng th«n 
nãi riªng lμ hÕt søc cÇn thiÕt. 

Th¸i B×nh lμ mét tØnh thuÇn n«ng cã 
nguån lao ®éng kh¸ dåi dμo nh−ng chÝnh 
s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®èi víi c¸c 
doanh nghiÖp n«ng th«n cßn nhiÒu ®iÒu bÊt 
cËp. C¸c nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn 
nguån nh©n lùc ë c¸c doanh nghiÖp trong 
n«ng th«n Th¸i B×nh ®ang ®−îc ®Æt ra dùa 
vμo viÖc ®¸nh chÊt l−îng lao ®éng trong c¸c 
doanh nghiÖp ë n«ng th«n Th¸i B×nh hiÖn 
nay vμ sù kh¸c biÖt vÒ chÊt l−îng nguån 
nh©n lùc vμ sö dông nguån nh©n lùc trong 
c¸c doanh nghiÖp ë khu vùc thuÇn n«ng vμ 
khu vùc ven ®« t¹i Th¸i B×nh, còng nh− viÖc 
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho c¸c doanh 
nghiÖp trong n«ng th«n Th¸i B×nh vμ c¸c 
mèi quan hÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp n«ng 
th«n víi c¸c c¬ së ®μo t¹o båi d−ìng tay nghÒ 
cho ng−êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, còng cÇn 
®¸nh gi¸ sù phï hîp cña c¸c chÝnh s¸ch ph¸t 
triÓn nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp ë 
n«ng th«n Th¸i B×nh hiÖn nay vμ x©y dùng 
nh÷ng chÝnh s¸ch míi ®Ó ph¸t triÓn nguån 
nh©n lùc trong c¸c doanh nghiÖp ë n«ng th«n 
Th¸i B×nh.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
C¸c th«ng tin ®−îc thu thËp tõ c¸c b¸o 

c¸o cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh− Phßng 
C«ng th−¬ng, Phßng Lao ®éng - Th−¬ng binh 

vμ X· héi, mét sè c¬ së d¹y nghÒ ë hai huyÖn 
§«ng H−ng (®¹i diÖn cho huyÖn ven ®«) vμ 
huyÖn Quúnh Phô (®¹i diÖn cho huyÖn thuÇn 
n«ng). Ngoμi ra, d÷ liÖu ®−îc thu thËp vμ 
ph©n tÝch th«ng qua 15 doanh nghiÖp n«ng 
th«n ®¹i diÖn ë huyÖn §«ng H−ng vμ 15 
doanh nghiÖp n«ng th«n ®¹i diÖn ë huyÖn 
Quúnh Phô ®−îc lùa chän ®Ó ®iÒu tra kh¶o 
s¸t chuyªn s©u. 

C¸c d÷ liÖu ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm 
Excel vμ tæng hîp ph©n tÝch dùa trªn c¸c 
ph−¬ng ph¸p thèng kª m« t¶, thèng kª ph©n 
tÝch vμ ph−¬ng ph¸p so s¸nh. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 

3.1. T×nh h×nh sö dông lao ®éng 

Th¸i B×nh lμ mét tØnh thuÇn n«ng, viÖc 
ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ®Ó thu hót lao 
®éng n«ng th«n lμ mét chñ tr−¬ng lín cña 
tØnh. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2008, trªn ®Þa bμn 
tØnh Th¸i B×nh cã 2.031 doanh nghiÖp ®ang 
ho¹t ®éng vμ kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp 
®· gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc gi¶i quyÕt 
viÖc lμm cho lao ®éng n«ng th«n, trong ®ã 66 
doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc 
s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng thu hót trªn 
21.750 lao ®éng, 146 doanh nghiÖp ngμnh 
dÖt may thu hót nhiÒu lao ®éng nhÊt, chØ 
tÝnh riªng sè lao ®éng lμm tËp trung t¹i 
doanh nghiÖp may lμ 36.233 ng−êi, ngoμi ra 
cßn trªn 40 ngh×n lao ®éng vÖ tinh trong 
lμng nghÒ (nghÒ thªu, dÖt kh¨n, v¶i ®òi, 
th¶m...) (Së C«ng th−¬ng Th¸i B×nh, 2009).   

Mét xu h−íng chung cña thÞ tr−êng lao 
®éng ë Th¸i B×nh hiÖn nay lμ luång di c− lao 
®éng tõ n«ng th«n ra thμnh thÞ vμ c¸c vïng 
ven ®« ®ang t¨ng dÇn. ChÝnh v× vËy, c¸c 
doanh nghiÖp ®« thÞ vμ ven ®« thÞ thu hót 
®−îc nhiÒu lao ®éng cã tr×nh ®é cao. Trong 
khi ®ã nh÷ng doanh nghiÖp ë nh÷ng vïng 
thuÇn n«ng cã nhiÒu thiÖt thßi h¬n. NÕu nh− 
cã 5,93% lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vμ trªn 
®¹i häc thuéc c¸c doanh nghiÖp vïng ven ®« 
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th× tû lÖ ®ã ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ë vïng 
thuÇn n«ng chØ ®¹t 3,3%, trong ®ã phÇn lín 
lùc l−îng lao ®éng nμy n»m trong c¸c doanh 
nghiÖp Nhμ n−íc.  

C¸c doanh nghiÖp ë vïng thuÇn n«ng cã 
tû lÖ lao ®éng ch−a qua ®μo t¹o rÊt cao, tíi 
37,18%. Nh÷ng doanh nghiÖp nμy ho¹t ®éng 
chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y dùng vμ khai 
th¸c vËt liÖu x©y dùng trong n«ng th«n vμ sö 
dông phÇn lín lao ®éng phæ th«ng ch−a qua 
®μo t¹o. KÕt qu¶ kh¶o s¸t còng cho thÊy cã 

sù kh¸c biÖt râ rÖt vÒ tr×nh ®é lao ®éng cña 
c¸c doanh nghiÖp vïng ven ®« vμ thuÇn 
n«ng. Tuy trªn mét nöa lao ®éng trong c¸c 
doanh nghiÖp vïng thuÇn n«ng lμ c«ng nh©n 
kü thuËt (50,09%), nh−ng vÉn thÊp h¬n rÊt 
nhiÒu so víi tû lÖ nμy ë c¸c doanh nghiÖp 
vïng ven ®« (75,17%).  

Sù khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò nh©n lùc cña c¸c 
doanh nghiÖp ë nh÷ng vïng thuÇn n«ng 
®ang ®Æt ra mét th¸ch thøc lín trong bèi 
c¶nh c¹nh tranh hiÖn nay.  
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H×nh 1. C¬ cÊu lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp ë n«ng th«n Th¸i B×nh 
(Nguån: Tæng hîp tõ sè liÖu ®iÒu tra, th¸ng 4 n¨m 2009) 

3.2. VÒ chÊt l−îng nguån nh©n lùc trong 
       c¸c doanh nghiÖp 

MÆt b»ng vÒ tr×nh ®é ng−êi lao ®éng ë 
khu vùc n«ng th«n t−¬ng ®èi thÊp. Tuy 
nhiªn theo ®¸nh gi¸ chung vÒ chÊt l−îng 
nguån nh©n lùc, ®¹i ®a sè c¸c doanh nghiÖp 
®Òu cho r»ng chÊt l−îng nguån nh©n lùc cña 
doanh nghiÖp m×nh ë møc ®¹t yªu cÇu. NÕu 
ph©n nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp theo 
tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô th× cã sù 
kh¸c nhau trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng 
nguån nh©n lùc. §èi víi lao ®éng cã tr×nh ®é 
®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp (§H, C§, TC) cã 
63,33% ý kiÕn cho r»ng ®¹t yªu cÇu, cßn ®èi 

víi chÊt l−îng cña c¸n bé kü thuËt lμ 53,33% 
vμ 70% ý kiÕn cho r»ng c«ng nh©n s¶n xuÊt 
trùc tiÕp cã chÊt l−îng ®¹t yªu cÇu. 

HiÖn nay quy m« c¸c doanh nghiÖp ë 
n«ng th«n cßn nhá, tÝnh chÊt c«ng viÖc ®¬n 
®iÖu nªn ®a sè c¸c chñ doanh nghiÖp hμi 
lßng víi chÊt l−îng nguån nh©n lùc hiÖn cã. 
Tuy nhiªn ®ã còng lμ mét yÕu tè c¶n trë vμ 
h¹n chÕ c¸c doanh nghiÖp t¨ng c−êng chÊt 
l−îng nh©n lùc cña m×nh. §iÒu bÊt cËp mμ 
c¸c doanh nghiÖp ®Òu quan t©m lμ kh¶ n¨ng 
thùc hμnh cña lao ®éng míi vμo nghÒ. HÇu 
nh− c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®μo t¹o l¹i tay 
nghÒ cho lao ®éng míi, bëi c¸c c¬ së ®μo t¹o 
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chñ yÕu chØ trang bÞ kiÕn thøc lý thuyÕt cho 
häc viªn, trong khi nhu cÇu thùc tÕ cña c¸c 
doanh nghiÖp lμ vÒ thùc hμnh c«ng viÖc. Cã 
tíi 56,67% ý kiÕn cho r»ng nguån nh©n lùc 
cã tr×nh ®é §H, C§, TC ®−îc trang bÞ kiÕn 
thøc lý thuyÕt nÆng h¬n thùc hμnh, c¸c con 
sè t−¬ng øng ®èi víi c¸n bé kü thuËt vμ c«ng 
nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ®Òu lμ 53,33%. C¸c 
doanh nghiÖp ®Òu Ýt hy väng trong viÖc tuyÓn 
lao ®éng cã tay nghÒ cao vμ th«ng th−êng 
ph¶i tæ chøc ®μo t¹o l¹i cho lao ®éng kh¸ vÊt 
v¶. MÆt kh¸c hÇu hÕt lao ®éng kh«ng cã ®iÒu 
kiÖn n©ng cao kiÕn thøc vÒ tin häc vμ ngo¹i 
ng÷ nªn c¸c kiÕn thøc ®ã cßn qu¸ thiÕu hôt, 
®Æc biÖt lμ trong nhãm lao ®éng cã tr×nh ®é 
§H, C§, TC, cã tíi 60% sè ý kiÕn cho r»ng lao 
®éng trong nhãm nμy rÊt yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é 
ngo¹i ng÷, ®èi víi lao ®éng lμ c¸n bé kü thuËt 
lμ 40% vμ c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp lμ 
36,67%. Cã vÎ ®©y lμ mét nghÞch lý, tuy nhiªn 
c¸c doanh nghiÖp ë n«ng th«n còng nh− ®¹i 
®a sè c¸c doanh nghiÖp nãi chung ®Òu rÊt kú 
väng vμo kü n¨ng ngo¹i ng÷ cña lao ®éng cã 
tr×nh ®é §H, C§, TC h¬n lμ so víi 2 nhãm lao 
®éng cßn l¹i. 

Nguyªn nh©n nμo g©y nªn t×nh tr¹ng 
trªn? Thùc tÕ ®· chØ ra r»ng  hÇu nh− ch−a 
cã sù g¾n kÕt gi÷ c¸c doanh nghiÖp vμ c¸c c¬ 

së ®μo. C¬ së ®μo t¹o th−êng kh«ng quan 
t©m ®Õn nhu cÇu lao ®éng cña doanh nghiÖp 
nªn ®μo t¹o mét c¸ch trμn lan, g©y nªn t×nh 
tr¹ng thõa vÒ sè l−îng mμ thiÕu kiÕn thøc 
thùc hμnh vÒ chuyªn m«n kü thuËt. VÒ phÝa 
doanh nghiÖp cã tíi 1/3 sè doanh nghiÖp 
ch−a bao giê liªn hÖ víi c¸c c¬ së ®μo t¹o vμ 
40% doanh nghiÖp Ýt khi liªn kÕt víi c¸c c¬ 
së ®μo t¹o.  

Mét thÞ tr−êng lao ®éng víi l−îng cung 
kh¸ dåi dμo lμm cho c¸c doanh nghiÖp Ýt ®Ó ý 
tíi c¸c c¬ së ®μo t¹o. Hä tuyÓn chän lao ®éng 
s½n cã ma kh«ng cã “®¬n ®Æt hμng” víi c¸c c¬ 
së d¹y nghÒ. Ngay tõ ®Çu c¸c häc viªn theo 
häc t¹i c¸c c¬ së d¹y nghÒ ®· kh¸ m¬ hå vÒ 
häc nghÒ vμ h−íng nghiÖp. C¸c doanh 
nghiÖp ®Òu biÕt r»ng sù cã mÆt cña ®¹i diÖn 
doanh nghiÖp trong c¸c cuéc héi th¶o cña c¸c 
c¬ së ®μo t¹o hay c¸c buæi giao l−u víi häc 
viªn lμ ®iÒu cÇn thiÕt gióp häc viªn cã thªm 
®éng lùc häc tËp, ®ång thêi h−íng ®−îc cho 
häc viªn biÕt r»ng cÇn trang bÞ nh÷ng kiÕn 
thøc g×. Tuy nhiªn, hiÖn nay cã tíi 80% c¸c 
doanh nghiÖp ë n«ng th«n Th¸i B×nh kh«ng 
cã c¬ héi ®ãng gãp ý kiÕn víi c¬ së ®μo t¹o. 
§ã lμ mét sù thiÖt thßi rÊt lín cho c¸c häc 
viªn vμ nã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi chÊt l−îng 
vμ c¬ cÊu nguån lao ®éng trong t−¬ng lai. 

B¶ng 2. Sù g¾n kÕt gi÷a c¬ së ®μo t¹o vμ doanh nghiÖp 

Chỉ tiêu Số ý kiến Tỷ lệ 
(%) 

Nội dung và mức độ gắn kết   

Gắn kết chặt chẽ 8 26,67 

Ít gắn kết 12 40,00 

Chưa gắn kết 10 33,33 

Cơ hội đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp cho các cơ sở đào tạo   

Có cơ hội đóng góp ý kiến 6 20,00 

Không có cơ hội đóng góp ý kiến 24 80,00 

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực nông thôn   

Doanh nghiệp có đào tạo 20 66,67 

Doanh nghiệp không đào tạo 10 33,33 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra các doanh nghiệp, tháng 4 năm 2009) 
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3.3. §¸nh gi¸ vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn 
       nguån nh©n lùc n«ng th«n hiÖn nay 

3.3.1. ChÝnh s¸ch tõ phÝa Nhμ n−íc vμ 
           chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 

§Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn 
nguån nh©n lùc, Th¸i B×nh ®· vËn dông tèt 
c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch cña Trung −¬ng nh− 
QuyÕt ®Þnh sè 143/2004/Q§-TTG ngμy 
10/08/2004 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc 
Phª duyÖt Ch−¬ng tr×nh trî gióp ®μo t¹o 
nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vμ 
võa giai ®o¹n 2004 - 2008, ChØ thÞ sè 
40/2005/CP-TTg ngμy 16 th¸ng 12 n¨m 2005 
cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc TiÕp tôc 
®Èy m¹nh c«ng t¸c trî gióp ph¸t triÓn doanh 
nghiÖp nhá, NghÞ ®Þnh sè 56/2009/N§-CP 
ngμy 30/06/2009 ®· ®−a ra Quy ®Þnh trî gióp 
ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vμ võa, vμ gÇn 
®©y lμ v¨n b¶n sè 6700/BKH-PTDN cña Bé 
KÕ ho¹ch vμ §Çu t− ngμy 03/9/2009 vÒ 
H−íng dÉn x©y dùng kÕ ho¹ch trî gióp ®μo 
t¹o nguån nh©n lùc cho doanh nghiÖp nhá vμ 
võa n¨m 2010… , ®ång thêi chñ ®éng ®−a ra 
nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp víi thùc tÕ t×nh 
h×nh ®Þa ph−¬ng nh− QuyÕt ®Þnh 
08/2009/Q§-UBND vÒ Quy ®Þnh mét sè −u 
®·i thu hót, båi d−ìng, träng dông vμ ®·i 
ngé ng−êi cã tμi n¨ng; QuyÕt ®Þnh sè 
394/Q§-UBND vÒ viÖc Bæ sung kÕ ho¹ch tÝn 
dông cho häc sinh, sinh viªn vay n¨m 2008 
cña Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x· héi tØnh; 
QuyÕt ®Þnh sè 164/Q§-UBND vÒ viÖc Cho 
phÐp chuyÓn ®æi Trung t©m Hç trî n«ng d©n 
thμnh Trung t©m D¹y nghÒ n«ng d©n trùc 
thuéc Héi N«ng d©n tØnh Th¸i B×nh.  

§èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®¸ng chó ý 
nhÊt lμ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn 
c«ng. Th¸i B×nh ®· thμnh lËp Trung t©m 
KhuyÕn c«ng nh»m gióp doanh nghiÖp trong 
tØnh th¸o gì nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh 
ho¹t ®èng s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bμn. 
ChØ tÝnh trong bèn n¨m (tõ 2005 ®Õn 2008), 
Trung t©m KhuyÕn c«ng cña tØnh ®· tæ chøc 
®μo t¹o, båi d−ìng vÒ nghiÖp vô qu¶n lý kinh 
doanh cho h¬n 1.000 l−ît chñ doanh nghiÖp, 
chñ c¬ së s¶n xuÊt, 116 l−ît chñ nhiÖm, kÕ 

to¸n HTX dÞch vô ®iÖn n¨ng, 286 nh©n viªn 
qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n. Ngoμi ra, Trung t©m 
cßn tæ chøc hμng chôc líp d¹y nghÒ may c«ng 
nghiÖp cho 1.200 ng−êi, d¹y thªu ren xuÊt 
khÈu cho 1.600 l−ît ng−êi, nh»m cung cÊp lao 
®éng cho c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bμn. Nhê 
cã c¸c ch−¬ng tr×nh khuyÕn c«ng t¸c ®éng tÝch 
cùc vμo ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n, sè 
lμng nghÒ cña Th¸i B×nh ®· t¨ng tõ 82 lμng 
víi 78 ngh×n lao ®éng (n¨m 2000) lªn 219 
lμng víi 163 ngh×n lao ®éng (n¨m 2008) (Vò 
KiÓm vμ Hμ H¶i, 2009). 

Tuy nhiªn trªn thùc tÕ cho thÊy khuyÕn 
c«ng ch−a trë thμnh ®éng lùc cho qu¸ tr×nh 
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c¸c doanh 
nghiÖp hiÖn nay ë Th¸i B×nh. Trong tæng sè 
30 doanh nghiÖp ®−îc hái, chØ cã 7 doanh 
nghiÖp (23,33%) ®−îc h−ëng lîi tõ c¸c chÝnh 
s¸ch hç trî doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp 
gÆp rñi ro vμ cã tíi 100% (30 doanh nghiÖp) 
doanh nghiÖp kh«ng nhËn ®−îc c¸c th«ng tin 
tõ ch−¬ng tr×nh khuyÕn c«ng. C¸c th«ng tin 
vÒ chÝnh s¸ch ®· ®−îc c¸c së ban ngμnh mμ 
trùc tiÕp lμ Së C«ng th−¬ng tØnh ®· phæ biÕn 
còng nh− truyÒn ®¹t ®Õn víi doanh nghiÖp 
th«ng qua c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i 
chóng, mμ chñ yÕu lμ cæng th«ng tin ®iÖn tö 
cña Së. Nh−ng ®¹i ®a sè chñ doanh nghiÖp 
®−îc hái ®Òu ch−a tiÕp cËn ®Çy ®ñ c¸c v¨n 
b¶n ®ã. §iÒu ®ã cho thÊy c¸c doanh nghiÖp 
gÇn nh− kh«ng biÕt c¸ch tiÕp cËn th«ng tin 
chÝnh s¸ch.  

 Mét ®iÓm ®¸ng chó ý trong chÝnh s¸ch 
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc dμnh cho c¸c 
doanh nghiÖp lμ c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan 
®Õn viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp chñ 
®éng ®μo t¹o lao ®éng. Cã tíi 63,33% doanh 
nghiÖp cho r»ng c¸c chÝnh s¸ch cña Nhμ 
n−íc còng nh− cña ®Þa ph−¬ng ch−a t¹o ®iÒu 
kiÖn cho doanh nghiÖp chñ ®éng ®μo t¹o. Lý 
do chñ yÕu lμ Nhμ n−íc ch−a cã ch−¬ng tr×nh 
hç trî vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp tù ®μo 
t¹o, hoÆc cã nh−ng doanh nghiÖp kh«ng biÕt 
vμ kh«ng tiÕp cËn ®−îc do kh«ng cã th«ng 
tin, c¸c thñ tôc tiÕp cËn c¸c chÝnh s¸ch ®μo 
t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp 
hiÖn nay qu¸ r−êm rμ. 
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B¶ng 3. ý kiÕn vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho doanh nghiÖp n«ng th«n 

Nội dung và mức độ Số ý kiến Tỷ lệ 
(%) 

Chính sách đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn   
Phù hợp 9 30,00 
Ít phù hợp 12 40,00 
Chưa phù hợp 9 30,00 
Chính sách sử dụng nguồn nhân lực đã qua đào tạo   
Phù hợp 17 56,67 
Chưa phù hợp 13 43,33 
Cơ hội cho doanh nghiệp chủ động đào tạo   
Rất chủ động 1   3,33 
Chủ động 2   6,67 
Ít chủ động 8 26,67 
Chưa chủ động 19 63,33 

         (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra các doanh nghiệp, tháng 4 năm 2009) 

Míi ®©y, QuyÕt ®Þnh sè 07/2009/Q§-
UBND ngμy 08/7/2009 cña UBND tØnh Th¸i 
B×nh vÒ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t− 
t¹i Th¸i B×nh ®· t¹o ®−îc sù chó ý cña c¸c 
doanh nghiÖp. ChÝnh s¸ch nμy ®· t¹o cho 
doanh nghiÖp tÝnh chñ ®éng h¬n trong viÖc 
®μo t¹o nguån nh©n lùc cho chÝnh doanh 
nghiÖp m×nh. Theo §iÒu 5 cña Quy ®Þnh nμy, 
®èi víi doanh nghiÖp cã tuyÓn dông lao ®éng 
lμ ng−êi cã hé khÈu th−êng tró t¹i Th¸i B×nh 
sÏ ®−îc tØnh hç trî: kinh phÝ ®μo t¹o nghÒ 
mét lÇn tõ 700.000 ®ång (bÈy tr¨m ngh×n) 
®Õn 1.200.000 ®ång (mét triÖu hai tr¨m 
ngh×n) ®ång vμ chi phÝ cung øng lao ®éng tõ 
20.000 ®ång  (hai m−¬i ngh×n) ®Õn 100.000 
®ång (mét tr¨m ngh×n) cho mét lao ®éng 
(UBND tØnh Th¸i B×nh, 2009).  

3.3.2. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 
          d−íi gãc nh×n tõ phÝa doanh nghiÖp 

Kh«ng gièng nh− c¸c doanh nghiÖp ë 
khu vùc thμnh thÞ nh− Hμ Néi vμ c¸c thμnh 
phè lín, do quy m« c¸c doanh nghiÖp trong 
n«ng th«n Th¸i B×nh cßn nhá nªn kh«ng cã 
®iÒu kiÖn mêi chuyªn gia, gi¶ng viªn tõ c¸c 
tr−êng ®¹i häc, d¹y nghÒ vÒ gi¶ng d¹y cho 
lao ®éng trong doanh nghiÖp. C¸c doanh 
nghiÖp th−êng tù ®μo t¹o cho ng−êi lao ®éng 
s¶n xuÊt trùc tiÕp b»ng h×nh thøc thî cò 

kÌm thî míi, ch−a cã mét ch−¬ng tr×nh ®μo 
t¹o cô thÓ vμ bμi b¶n. C¸c nh©n viªn v¨n 
phßng, nh©n viªn phôc vô, kÓ c¶ nh÷ng lao 
®éng qu¶n lý còng kh«ng tiÕp cËn ®−îc víi 
c¸c ch−¬ng tr×nh n©ng cao kiÕn thøc, tr×nh 
®é vμ kü n¨ng lμm viÖc còng nh− qu¶n lý.  

TÝnh chñ ®éng trong vÊn ®Ò n©ng cao 
n¨ng lùc cho ng−êi lao ®éng hiÖn nay cña c¸c 
doanh nghiÖp trong n«ng th«n Th¸i B×nh cßn 
thÊp. Trong 30 doanh nghiÖp ®−îc ®iÒu tra, 
chØ cã 16 doanh nghiÖp chñ ®éng ®μo t¹o tay 
nghÒ cho ng−êi lao ®éng, 14 doanh nghiÖp cßn 
l¹i chØ chó träng vμo ®μo t¹o cho ng−êi lao 
®éng biÕt c¸ch lμm viÖc chø ch−a chó träng 
®Õn kü n¨ng lμm viÖc cña ng−êi lao ®éng.  

HiÖn nay 100% doanh nghiÖp t− nh©n ë 
n«ng th«n Th¸i B×nh kh«ng cã c¸c ®iÒu 
kho¶n vÒ hîp ®éng lao ®éng khi sö dông lao 
®éng thêi vô, chÕ ®é b¶o hiÓm cho nh÷ng lao 
®éng nμy còng ch−a ®−îc c¸c doanh nghiÖp 
quan t©m. Møc thu nhËp b×nh qu©n cho 
nh÷ng lao ®éng lμm thuª thêi vô dao ®éng tõ 
40.000 - 50.000 ®ång/ngμy. §èi víi mét sè 
doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n 
xuÊt g¹ch x©y dùng, møc thu nhËp cña ng−êi 
lao ®éng thêi vô ®−îc tr¶ theo h×nh thøc 
kho¸n s¶n phÈm, c«ng viÖc rÊt nÆng nhäc 
nh−ng tÝnh thu nhËp b×nh qu©n 1 ngμy còng 
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chØ dao ®éng trong kho¶ng 50.000 - 60.000 
®ång. C¸c chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp vÒ 
®μo t¹o lao ®éng thêi vô lμ kh«ng cã. 

C¸c doanh nghiÖp ®Òu cã t− t−ëng û l¹i 
vμ tr«ng chê vμo sù hç trî cña Nhμ n−íc vÒ 
vèn, ®Êt ®ai… §iÒu ®ã cho thÊy, tÝnh tù lùc 
cña chñ doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ, kh¶ n¨ng 
thÝch øng víi c¸c ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ 
më cöa cña c¸c doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ vÒ 
nhiÒu mÆt. 

3.4. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ ph¸t triÓn nguån 
       nh©n lùc ë c¸c doanh nghiÖp trong 
       n«ng th«n Th¸i B×nh 

Tõ nghiªn cøu thùc tr¹ng chÝnh s¸ch 
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë c¸c doanh 
nghiÖp trong n«ng th«n Th¸i B×nh, ®Ó ®¸p 
øng yªu cÇu míi cña sù ph¸t triÓn, chóng t«i 
xin cã mét sè kiÕn nghÞ nh− sau: 

• §èi víi doanh nghiÖp 
- CÇn n©ng cao chÊt l−îng toμn diÖn cña 

nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt cÇn chó träng ®Õn 
tr×nh ®é tay nghÒ cña ng−êi lao ®éng. 

- CÇn chñ ®éng liªn kÕt víi c¸c trung 
t©m, tr−êng d¹y nghÒ ®Ó tuyÓn chän ®−îc lao 
®éng phï hîp vμ gióp cho viÖc ®μo t¹o nghÒ 
hiÖu qu¶ h¬n. 

- Kh«ng nªn qu¸ û l¹i, tr«ng chê tõ hç 
trî cña Nhμ n−íc mμ cÇn ph¶i chñ ®éng h¬n 
n÷a trong vÊn n©ng cao tr×nh ®é cho nguån 
nh©n lùc trong chÝnh doanh nghiÖp m×nh. 

• §èi víi Nhμ n−íc vμ chÝnh quyÒn ®Þa 
ph−¬ng 

- CÇn cã chÝnh s¸ch hç trî ®ång bé vÒ tμi 
chÝnh, c¬ së vËt chÊt, ®éi ngò gi¸o viªn... cho 
c¸c c¬ së d¹y nghÒ vμ c¸c doanh nghiÖp ®Ó 
gióp cho ng−êi lao ®éng cã c¬ héi häc tËp n©ng 
cao tr×nh ®é ®¸p øng yªu cÇu cña x· héi. 

- T− vÊn viÖc lμm cho ng−êi lao ®éng, hç 
trî ng−êi lao ®éng t×m ®−îc viÖc lμm phï hîp 
víi kh¶ n¨ng vμ ®iÒu kiÖn cña m×nh. 

- V× c¸c doanh nghiÖp trong n«ng th«n cã 
vai trß to lín trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lμm, 
t¹o sù æn ®Þnh vÒ x· héi ë khu vùc n«ng th«n 
nªn Nhμ n−íc vμ tØnh Th¸i B×nh cÇn cã c¸c 

chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp 
sö dông tèt h¬n lao ®éng n«ng th«n trong 
tØnh.  

• §èi víi c¸c c¬ së ®μo t¹o nghÒ 
- HÖ thèng ®μo t¹o nghÒ cã tr¸ch nhiÖm 

v« cïng quan träng lμ ®μo t¹o cho 2/3 d©n sè 
ViÖt Nam (NguyÔn ThiÖn Nh©n, 2008). Bëi 
vËy, c¸c c¬ së ®μo t¹o nghÒ cÇn ph¶i th−êng 
xuyªn liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ 
chøc sö dông lao ®éng, nhÊt lμ lao ®éng n«ng 
th«n ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t ®−îc nhu cÇu cña 
thÞ tr−êng lao ®éng vÒ chÊt l−îng còng nh− 
vÒ sè l−îng. 

- Th−êng xuyªn ®æi míi ch−¬ng tr×nh 
gi¶ng d¹y, t¨ng c−êng thêi l−îng thùc hμnh 
vμ ®Çu t− trang thiÕt bÞ phôc vô qu¸ tr×nh 
häc tËp, thùc hμnh cho häc viªn. 

4. KÕT LUËN 

Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn cho thÊy 
chÊt l−îng lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp 
n«ng th«n Th¸i B×nh ®ang lμ vÊn ®Ò bÊt cËp. 
Tr×nh ®é vμ kü n¨ng cña ng−êi lao ®éng míi 
®¸p øng ®−îc mét phÇn nhu cÇu cña c¸c 
doanh nghiÖp vμ cßn thiÕu hôt chñ yÕu vÒ kü 
n¨ng thùc hμnh, tay nghÒ ng−êi lao ®éng. 
C¸c doanh nghiÖp vïng thuÇn n«ng cã tû lÖ 
lao ®éng ch−a qua ®μo t¹o cao h¬n nhiÒu so 
víi c¸c doanh nghiÖp vïng ven ®«. C¸c 
doanh nghiÖp ®Òu ch−a chñ ®éng ®−a ra 
nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 
cho doanh nghiÖp m×nh. Sù liªn kÕt gi÷a c¸c 
c¬ së ®μo t¹o vμ doanh nghiÖp ë n«ng th«n 
Th¸i B×nh cßn rÊt láng lÎo, c¸c c¬ së ®μo t¹o 
kh«ng n¾m b¾t ®−îc nhu cÇu lao ®éng cña 
doanh nghiÖp nªn ®μo t¹o trμn lan, chÝnh v× 
vËy trªn thùc tÕ ®· xuÊt hiÖn hiÖn tr¹ng 
"thiÕu trong c¸i d− vÒ lao ®éng". ChÝnh s¸ch 
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho c¸c doanh 
nghiÖp ë n«ng th«n trong tØnh ®· ®−îc ban 
hμnh vμ thùc thi, tuy nhiªn do nhiÒu nguyªn 
nh©n kh¸c nhau nªn c¸c chÝnh s¸ch ch−a 
®¸p øng ®−îc yªu cÇu, cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch−a 
hîp lý, tiÕp cËn cña doanh nghiÖp víi hÖ 
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thèng chÝnh s¸ch ®μo t¹o nguån nh©n lùc cßn 
nhiÒu h¹n chÕ.  
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