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 Bùi Hồng Điệp
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 Nguyễn Thị Thu Phương

133 Giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Nghệ An Lê Văn Viễn 

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

137 Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp  

 Nguyễn Thị Quỳnh Nga
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tiềm năng với gần 100 triệu dân, trên 60% ở độ tuổi 
dưới 35 và dân số ở độ tuổi đi học nhiều (Đặng Tiến 
Dũng, 2020).

Tại “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021- Phục 
hồi và phát triển bền vững” tổ chức ngày 5/12/2021, 
nhóm nghiên cứu của Ủy ban Kinh tế Quốc hội và các 
chuyên gia khuyến nghị chính sách tài khóa và tiền tệ 
hỗ trợ phục hồi và phát triển, trong đó có: (i) Đầu tư 
cơ sở vật cho đào tạo nghề là 22.970 tỷ đồng, chiếm 
0,28% GDP; (ii) Hỗ trợ cho đào tạo nghề 6.800 tỷ đồng, 
chiếm 0,08% GDP năm 2021.

Trên thực tế, mặc dù đã có quy định về tăng cường 
tự chủ và trách nhiệm giải trình (nhất là về tài chính) 
của các cơ sở công lập, cũng như thúc đẩy xã hội hóa 

Thực trạng thu hút vốn đầu tư  
vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ở Việt Nam có 
mạng lưới bao phủ khắp cả nước. Theo thống kê của 
Tổng cục GDNN (Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội), đến nay, cả nước có 1.905 cơ sở GDNN (gồm: 
408 trường Cao đẳng, 440 trường Trung cấp và 1.057 
trung tâm GDNN, trung tâm GDNN - giáo dục từ xa). 
Trong đó, cơ sở GDNN công lập chiếm 63,9%; cơ sở 
GDNN tư thục chiếm 35,6%; cơ sở GDNN có vốn đầu 
tư nước ngoài chiếm 0,05%. 

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan 
tâm đến hoạt động GDNN, điều này được cụ thể hóa 
tại Luật GDNN năm 2015. Đây 
là đạo luật thể chế hóa mạnh 
mẽ chủ trương đổi mới căn bản, 
toàn diện công tác giáo dục nói 
chung, GDNN nói riêng. 

Tuy nhiên, việc thu hút vốn 
đầu tư vào lĩnh vực GDNN thời 
gian qua còn hạn chế. Về trang 
thiết bị đào tạo, mới chỉ tập 
trung đầu tư tại 30% số trường 
ở các ngành, nghề trọng điểm, 
còn phần lớn các ngành, nghề 
còn lại đều thiếu về số lượng, 
lạc hậu về công nghệ và chưa 
được đầu tư, quan tâm đúng 
mức. Theo đánh giá của các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước, 
đầu tư vào hoạt động giáo dục 
tại Việt Nam là một thị trường 

ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  
CHO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa và tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho hoạt động 
giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả 
quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thu hút vốn đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp 
vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của hoạt động dạy nghề của Việt Nam yêu cầu cần 
sớm có giải pháp để thúc đẩy thu hút vốn đầu tư cho hoạt động này trong thời gian tới.

Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp, vốn đầu tư, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngân sách nhà nước

Chú trọng đầu tư, phát triển các cơ sở GDNN tại các địa phương thuộc các 
vùng kinh tế - xã hội khó khăn, vùng kinh tế trọng điểm
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giáo dục thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, 
đất đai, tín dụng, nhưng thực hiện cơ chế tự chủ mới 
bước đầu triển khai ở lĩnh vực giáo dục đại học. Đồng 
thời, hoạt động đầu tư, hợp tác của khối tư nhân với 
các cơ sở GDNN công lập thông qua các hình thức 
liên kết, hợp tác kinh doanh, đối tác công - tư còn đơn 
lẻ, chưa tạo sự đột phá trong toàn hệ thống.

Thêm vào đó, số lượng nhà đầu tư tham gia vào lĩnh 
vực GDNN còn hạn chế so với các loại hình khác. Mặt 
khác, việc đầu tư cho GDNN có tỷ suất lợi nhuận thấp, 
do việc tăng thu từ người học để bù đắp chi phí đào tạo 
theo lộ trình điều chỉnh giá, phí quy định tại Nghị định 
số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho các đối tượng của 
GDNN gặp khó khăn. Bởi vì, đối tượng người học chủ 
yếu là nhóm đối tượng yếu thế, người nghèo.

Về vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, theo quy 
định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 
của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước thì 
chỉ các dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; các 
dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Chính 
phủ mới được vay tín dụng đầu tư của Nhà nước. Với 
danh mục dự án này thì rất ít các cơ sở GDNN có thể 
tiếp cận được nguồn vốn tín dụng (Nguyễn Thị Việt 
Hương, 2020).

Theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà 
nước (NSNN), Luật GDNN và các văn bản hướng 
dẫn, các nguồn tài chính của các cơ sở GDNN ở nước 
ta hiện nay bao gồm hai nguồn chủ yếu: (i) Nguồn 
từ NSNN; (ii) Các nguồn tài chính ngoài NSNN. Đối 
với nguồn NSNN, hàng năm, NSNN bố trí kinh phí 
cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề đảm bảo 
tỷ lệ theo quy định tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
4/11/2013. Cụ thể, mức chi thường xuyên NSNN cho 
giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm 2019 là 244.835 
tỷ đồng, bằng 24,49% tổng chi thường xuyên; năm 
2020 là 258.750 tỷ đồng, bằng 24,49% tổng chi thường 
xuyên NSNN.

Đối với nguồn tài chính ngoài NSNN, thời gian 
qua dù đạt một số kết quả nhất định trong việc huy 
động các nguồn lực cho GDNN, nhưng so với yêu cầu 
phát triển thì vẫn còn nhiều hạn chế. Số liệu thống kê 
cho thấy, tổng các nguồn lực của xã hội thu hút vào 
khối ngoài công lập đạt trên 3.200 dự án đầu tư, với số 
vốn đăng ký trên 53.000 tỷ đồng. Đây là kinh phí rất 
thấp so với yêu cầu phát triển GDNN trong bối cảnh 
Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thu hút các 
nguồn lực của xã hội đầu tư cho hoạt động GDNN công 
lập còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; chưa huy 

động được sự tham gia đóng góp tích cực của các tổ 
chức, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức Việt kiều. 

Hoạt động đầu tư, hợp tác của khối tư nhân 
với các cơ sở GDNN công lập thông qua các hình 
thức liên kết, hợp tác kinh doanh, đối tác công - tư 
còn đơn lẻ, chưa tạo được sự đột phá trong toàn hệ 
thống GDNN.

Để thu hút vốn đầu tư  
cho giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và thúc 
đẩy việc thu hút vốn đầu tư cho GDNN, thời gian tới 
cần tập trung triển khai các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng 
lưới cơ sở GDNN theo hướng mở và linh hoạt, đồng 
bộ, hiện đại phù hợp với Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội và Chiến lược phát triển GDNN, cũng như 
phù hợp với chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới 
hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là, khuyến khích thành lập các cơ sở tư thục, cơ 
sở có vốn đầu tư nước ngoài; chú trọng đầu tư, phát 
triển các cơ sở GDNN tại các địa phương thuộc các vùng 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng kinh tế trọng điểm.

Ba là, cần có chính sách ưu đãi khuyến khích, hỗ 
trợ doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển dạy nghề 
thông qua hình thức liên kết, hợp tác với các cơ sở 
GDNN, để tổ chức đào tạo nguồn nhân lực theo nhu 
cầu của doanh nghiệp; Doanh nghiệp đóng góp kinh 
phí vào Quỹ Hỗ trợ đào tạo nghề khi tiếp nhận lao 
động qua đào tạo nghề vào làm việc trong doanh 
nghiệp…     
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