
diễn đàn sinh viên

giAn TrUÂn Trên con ĐƯỜng TìM 
kiếM việc LàM

Thực hiện chỉ thị 296/cT-TTg năm 2010 
của Thủ tướng chính phủ về đổi mới 
quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 
– 2012, trong đó nhấn mạnh “phát triển 
quy mô giáo dục đại học phải đi đôi với 
đảm bảo và nâng cao chất lượng đào 
tạo”. nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng 
nhu cầu của xã hội cần dựa trên các điều 
tra về hiện trạng việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp.

hàng năm, gần 400 trường đại học, cao 
đẳng trong cả nước cung cấp cho xã hội 
hàng trăm ngàn sản phẩm đào tạo. Mơ 
ước có một việc làm đúng năng lực được 
đào tạo không đơn giản khi không biết 
tương ứng nhu cầu tìm việc - nhu cầu 
tuyển dụng. Mùa ra trường cũng là mùa 
tuyển dụng của các công ty, thông tin 
tuyển dụng rất nhiều trên các trang web 
việc làm. Số lượng công việc nhiều nhưng 
số người đi xin việc cũng nhiều không 
kém.

nhiều sinh viên chọn phương án rải hồ sơ 
ở nhiều vị trí tuyển dụng để tìm được việc 
làm đúng chuyên môn hoặc mở rộng cơ 
hội cho mình bằng việc “lấn sân” sang 

một số ngành gần với ngành đã được đào 
tạo hoặc do không tìm được việc làm như 
ý nhiều sinh viên ra trường đã phải chọn 
giải pháp học tiếp văn bằng hai và bậc cao 
hơn.

Để làm lá chắn cho tình trạng “ế việc”, 
Thanh Phượng, tốt nghiệp Trường Đại 
học Bách khoa quyết định theo học văn 
bằng 2 chuyên ngành ngoại ngữ mặc dù 
chưa xác định được việc học này có thể 
giúp gì cho công việc trong tương lai.

ngọc Mai cử nhân Trường Đại học văn 
hóa tiếp tục con đường học tập, ngọc Mai 
hi vọng rằng với cấp học cao hơn thì sẽ 

dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm việc làm. 
nhưng bên cạnh đó Mai cũng lo lắng tâm 
sự: “học xong cao học, không biết em sẽ 
phải làm gì nếu chưa tìm được việc làm”. 

có nhiều ý kiến của các nhà tuyển dụng 
cho rằng, kĩ năng thực hành, làm việc 
theo nhóm, xử lí thông tin hay trình độ 
ngoại ngữ, tin học của sinh viên còn thấp, 
đây là một trong những nguyên nhân làm 
hạn chế khả năng có việc làm của sinh 
viên. Theo ông Phạm văn Phúc, Trưởng 
phòng nhân sự công ty Sơn Long cho 
biết: “Sinh viên hiện nay cần trang bị 
nhiều hơn nữa kiến thức thực hành, kỹ 
năng làm việc theo nhóm, kỹ năng xử lí 
thông tin, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và 
tin học mới có thể đáp ứng được nhu cầu 
việc làm hiện nay”.

giải PhÁP Từ PhíA Đơn vị Đào Tạo 

về lý thuyết, thị trường lao động được cấu 
thành bởi ba yếu tố là cung sức lao động, 
cầu sức lao động và giá cả sức lao động. 
hoạt động của thị trường lao động chịu 
sự chi phối của các quy luật cung - cầu và 
quy luật giá trị giống như các thị trường 
hàng hóa thông thường khác. vì vậy, bài 
toán nâng cao khả năng có việc làm cho 
sinh viên tốt nghiệp ra trường phụ thuộc 

nÂng cAo khả năng có việc LàM cỦA Sinh viên TốT nghiệP

với TrÁch nhiệM cAo TrƯớc 
Xã hội, LUôn ĐặT nhU cầU Xã 
hội ở MộT vị Trí Xứng ĐÁng 
Trong MỤc TiêU và hành Động, 
ĐhQghn cAM kếT Mạnh Mẽ về 
Sản PhẨM Đào Tạo ĐÁP ứng nhU 
cầU cỦA Thị TrƯỜng LAo Động. 
chính vì vẬy, nÂng cAo khả 
năng có việc LàM cỦA Sinh viên 
TốT nghiệP Là vấn Đề ĐAng ĐƯợc 
ĐhQghn rấT QUAn TÂM.
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rất nhiều yếu tố từ quy mô và tốc độ tăng 
dân số, vấn đề đào tạo nghề nghiệp, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế và năng lực sản 
xuất,...

kết quả nghiên cứu tình hình việc làm 
của sinh viên tốt nghiệp ở ĐhQghn từ 
năm 2003 đến 2007 cho thấy tín hiệu 
đáng mừng. có đến 48% số sinh viên 
có việc làm trong vòng 3 tháng sau khi 
tốt nghiệp, 75% số sinh viên có việc làm 
trong vòng 6 tháng và 90% có việc làm 
trong vòng 12 tháng. Tỉ lệ thất nghiệp 
của sinh viên tốt nghiệp là 1,92%.  Trong 
khi đó theo thống kê của Bộ Lao động – 
Thương binh – Xã hội năm 2004 thì tỉ lệ 
thấp nghiệp đối với lao động tốt nghiệp 
đại học, cao đẳng và trung 
học chiếm từ 3,8-4,4%. 
Trong bối cảnh hiện nay, 
chỉ có chưa đến 20% sinh 
viên tốt nghiệp đại học làm 
việc đúng chuyên ngành, 
thì ở ĐhQghn, các tân cử 
nhân làm việc đúng chuyên 
môn lại ở tỉ lệ cao ở hầu hết 
các ngành. Trên 85% đối 
với các ngành của Trường 
ĐhkhTn, trên 70% đối 
với các ngành của Trường 
ĐhkhXh&nv, thậm chí 
đạt trên 90% đối với ngành 
Tiếng Anh Sư phạm.

với trách nhiệm cao trước xã 
hội, luôn đặt nhu cầu xã hội ở một vị trí 
xứng đáng trong mục tiêu và hành động, 
ĐhQghn cam kết mạnh mẽ về sản phẩm 
đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường 
lao động. chính vì vậy, nâng cao khả 
năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp 
là vấn đề ĐhQghn đang rất quan tâm. 
hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng 
bộ ĐhQghn khóa iv vừa qua đã thảo 
luận chuyên đề “nâng cao khả năng có 
việc làm của người học đáp ứng yêu cầu 
phát triển của đất nước”. hội nghị đã đã 
đặt ra mục tiêu, nâng cao tỉ lệ sinh viên 
ĐhQghn có việc làm đúng nghề đào tạo 
và được trả lương cao sau khi tốt nghiệp. 
Để đạt được điều đó, hội nghị đã thông 
qua các biện pháp tổng thể, khai thác các 
tiềm năng, tăng cường liên thông liên kết 
phát huy sức mạnh và tính đặc thù của các 
thành viên của ĐhQghn tạo môi trường 
thực hành kỹ năng, rèn luyện chuyên 
môn, giáo dục thái độ, tích lũy kinh 

nghiệm làm việc và kết nối với đơn vị sử 
dụng lao động. Theo PgS.TS Lê kim Long 
– Trưởng Ban Tổ chức cán bộ “có nhiều 
việc cần làm để thực hiện được mục tiêu 
nâng cao khả năng có việc làm cho người 
học khi tốt nghiệp. Thứ nhất, thay đổi quy 
mô đào tạo cho phù hợp với nhu cầu xã 
hội bằng việc hỗ trợ mạnh mẽ các ngành 
khó tuyển nhưng cần cho xã hội trong đó 
có một số ngành khoa học cơ bản; mở 
một số ngành mới mà xã hội đang cần, 
nhất là các ngành học có tính liên ngành, 
độc đáo; mở rộng và phát triển mô hình 
đào tạo bằng kép, ngành kép. Bên cạnh 
đó, các đơn vị đào tạo kết hợp chặt chẽ 
với các nhà tuyển dụng để tổ chức đào 

tạo theo đơn đặt hàng, theo địa chỉ. Thứ 
hai, đổi mới nội dung và chương trình 
đào tạo tiếp cận theo hướng hiện thực 
hóa kiến thức, nghề nghiệp hóa trình độ 
bên cạnh thế mạnh trang bị kiến thức cơ 
bản của các ngành trong ĐhQghn. hoàn 
thiện chương trình đào tạo theo chuẩn 
đầu ra cho từng chương trình đào tạo. 
Tăng cường đào tạo năng lực ngoại ngữ, 
tin học và kỹ năng mềm. Thứ ba, thay đổi 
mạnh mẽ về phương pháp giảng dạy, dạy 
kỹ năng tích hợp vào việc dạy kiến thức. 
Thứ tư, đổi mới phương pháp kiểm tra, 
đánh giá để không chỉ nhằm đánh giá 
kiến thức mà nhằm thúc đẩy học tập và 
nghiên cứu. Thứ năm, tăng cường bồi 
dưỡng đội ngũ giảng viên; giảng viên vừa 
là đạo diễn vừa là diễn viên trong các hoạt 
động giảng dạy, nghiên cứu; Tâm và tầm 
của giảng viên thể hiện ở khâu chuẩn bị 
và khả năng “diễn”. Thứ sáu, đổi mới 
công tác hướng nghiệp và hỗ trợ việc 
làm, kết hợp 3 - 5 nhà: nhà trường – nhà 

nước – nhà doanh nghiệp – nhà nghiên 
cứu – nhà tài trợ” đây là khâu cần đổi 
mới mạnh mẽ để 4 nhà có cơ hội thực 
sự cùng với nhà trường thúc đẩy toàn bộ 
quá trình đào tạo từ việc đầu tư cho tuyển 
sinh, triển khai đào tạo, kiểm tra đánh giá, 
thu nhận sản phẩm và phản hồi ý kiến cải 
tiến".

Thực hiện các phong trào 5 xung kích phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
và 4 đồng hành với thanh niên lập thân, 
lập nghiệp, Ban chấp hành Đoàn TncS 
hồ chí Minh ĐhQghn đang đồng hành 
với sinh viên trong hướng nghiệp, dạy 
nghề và giải quyết việc làm. Anh nguyễn 
hải Minh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 

ĐhQghn – cho biết: “hiện 
nay, để hỗ trợ sinh viên sẵn 
sàng hành trang đáp ứng 
yêu cầu nhà tuyển dụng sau 
khi tốt nghiệp, Đoàn Thanh 
niên đã triển khai chương 
trình tạo môi trường giúp 
sinh viên rèn luyện kỹ năng 
thông qua các hoạt động 
của Đoàn Thanh niên, hội 
Sinh viên. Theo đó, sinh viên 
tham gia trực tiếp hơn, có 
trách nhiệm hơn, chủ động 
hơn vào các hoạt động 
Đoàn hội, từ đó nâng cao 
năng lực, kỹ năng của mình. 
ngoài ra, Đoàn Thanh niên 

còn là một đầu mối giúp sinh viên kết nối 
với các đơn vị sử dụng lao động, tạo thêm 
nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho sinh 
viên ngay trước khi ra trường”.

huy động mọi nguồn lực, nâng cao chất 
lượng đào tạo và hội nhập quốc tế thể 
hiện qua chất lượng đầu ra, hướng tới 
nhu cầu xã hội. Đây là chủ trương thống 
nhất của ĐhQghn nhằm nâng cao 
khả năng có việc làm cho người học tốt 
nghiệp ở ĐhQghn. chủ trương này cần 
được phổ biến đến mọi thành viên trong 
gia đình ĐhQghn để mỗi người vì mọi 
người và mọi người vì mỗi người xây dựng 
ĐhQghn thành ngôi nhà mơ ước, xuất 
phát điểm cho thành công trong tương lai 
của mỗi người học.

việT hà
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