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ngược lại. Năm học 2014 – 2015 so với năm học 2010 – 2011 thì vùng có quy mô tuyển 
sinh chỉ tiêu phát triển giáo dục chuyên nghiệp giảm 18%; tỷ lệ huy động học sinh tốt 
nghiệp trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệp đạt khoảng 9%. Trong khi đó, 
theo thống kê năm học 2014 - 2015, quy mô sinh viên đại học, cao đẳng chính quy của 
vùng đồng bằng sông Cửu Long là 130.896 sinh viên (trong đó đại học là 86.230 sinh 
viên và cao đẳng là 44.666 sinh viên), tăng 9% so với năm học 2011 - 20123. 

3. Các khuyến nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông 
thôn vùng ĐBSCL 

Một là: tăng cường, nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho nông dân. Nhằm khuyến 
khích tinh thần khởi nghiệp cho nông dân, các cơ quan chức năng cần giới thiệu, nhân 
rộng những gương nông dân tiêu biểu đã và đang thành công trong khởi nghiệp ở nông 
thôn, nông nghiệp để làm cơ sở tham khảo, học tập, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. 

Hai là: Nâng cao chất lượng dân trí, đào tạo và dạy nghề nguồn nhân lực cho nông 
nghiệp phù hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, chú trọng đầu tư cơ 
sở vật chất, các giáo trình tiên tiến về nông nghiệp, nông thôn trên thế giới, đặc biệt là 
vấn đề nâng cao khả năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông 
tin trong dạy và quản lý giáo dục. Mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận trình độ khoa học 
công nghệ và cách quản trị hiện đại để tiếp thu trình độ công nghệ thế giới nhằm rút ngắn 
thời gian hội nhập. Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp cần tổ chức liên kết trong 
việc hợp tác chiêu sinh, đào tạo nhằm tạo ra một cơ cấu hợp lý giữa các trình độ đào tạo. 

Ba là: giải quyết việc làm cho nguồn lao động nông thôn đang dôi dư bằng cách: 
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển kết cấu hạ tầng, tận dụng thế 
mạnh của địa phương để phát triển kinh tế du lịch, thương mại nhằm chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng hiện đại, đa dạng hóa các hình thức sản xuất, kinh doanh. Tăng cường 
hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức về thị trưòng, về hội nhập để nông dân có thể sản xuất 
ra những mặt hàng theo nhu cầu của thị trường, vừa đáp ứng nhu cầu tại chỗ, vừa thúc 
đẩy sản xuất hàng hóa. 

                                                            
3 Trần Hữu Hiệp, 2017, Giáo dục đại học, cao đẳng ở Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và vài khuyến nghị từ 
góc nhìn thực tiễn, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Van-hoa-xa-hoi/2017/48323/Giao-duc-dai-hoc-cao-
dang-o-dong-bang-song-Cuu-Long.aspx 
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