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There are no translations available.
Nghề Công tác xã hội (CTXH) đã và đang có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bình
đẳng và tiến bộ của mỗi quốc gia và nhân loại. Đặc biệt, nghề CTXH góp phần giải quyết
các vấn đề xã hội liên quan đến đời sống của từng cá nhân, từng nhóm nhỏ và cộng đồng
những người yếu thế. Tuy nhiên, CTXH là một nghề khá mới ở Việt Nam và chưa được
nhiều người biết đến. Chúng tôi đã có buổi phỏng Tiến sỹ Luke, Chuyên gia tư vấn
RTCCD về nhu cầu đào tạo và triển vọng phát triển nghề CTXH ở Việt Nam trong giai
đoạn hiện nay. Bài viết này sẽ cung cấp thêm thông tin để giúp các bạn trẻ chọn ngành
học hoặc chọn nghề phù hợp.

Ông đánh giá như thế nào về nhu cầu cán bộ Công tác xã hội chuyên nghiệp ở nước ta
hiện nay?

Công tác xã hội (CTXH) là một nghề chuyên nghiệp đã được thừa nhận ở nhiều quốc gia trên
thế giới và ngành CTXH đã được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường đại học từ đầu thế kỷ 19. Ở
Việt Nam, các hoạt động công tác xã hội đã được các cơ quan và các tổ chức xã hội quan tâm
thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế, những
năm gần đây khoảng cách giàu nghèo và các vấn đề xã hội có chiều hướng gia tăng và trở nên
phức tạp. Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, cả nước có hơn 9 triệu người nghèo, 7,5 triệu người
cao tuổi, 5,4 triệu người khuyết tật, 1,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 180.000 người
nhiễm HIV, gần 170.000 người nghiện ma túy và hơn 15.000 người hoạt động mại dâm… . Do
đó, Việt Nam rất cần những cán bộ CTXH có trình độ chuyên môn và cần phải nâng cao chất
lượng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên CTXH để đáp ứng nhu cầu ngày càng
tăng của xã hội.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn
2010-2020 (đề án 32). Nghề CTXH cũng đã có mã ngạch, chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức. Theo Đề án 32, từ năm 2010-2020, mỗi năm nước ta cần phải đào tạo và
đào tạo lại 3,500 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trình độ sơ cấp,
trung cấp, cao đẳng và đại học. Như vậy, nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn về CTXH ở

1/3

Công tác xã hội - Nghề triễn vọng ở Việt Nam
Written by Võ Xuân Hòa
Thursday, 02 May 2013 16:25 - Last Updated Tuesday, 21 May 2013 17:50

nước ta là rất lớn.

Xin Ông cho biết nếu tốt nghiệp ngành CTXH thì có thể vào làm việc ở những cơ quan
nào?

Những người có trình độ chuyên môn về CTXH có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà
nước thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; trong các cơ sở y tế từ trung ương tới địa
phương. Ngoài ra, cử nhân CTXH cũng có thể làm việc tại các cơ sở cung ứng dịch vụ CTXH,
các trường học, các trung tâm tham vấn và thực hành CTXH trong các lĩnh vực sức khỏe tâm
thần, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, văn hóa, xã hội, môi trường, hoặc làm việc tại
các cơ sở nghiên cứu và đào tạo CTXH. Trong tương lai, những người có chuyên môn về CTXH
có thể tìm kiếm việc làm trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông có thể cho các bạn trẻ một số lời khuyên trước khi chọn trường, chọn nghề theo học?

Nghề nào cũng cần có tình yêu nghề và đòi hỏi phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Đối
với những người làm nghề CTXH còn cần phải có sự dấn thân vì cộng đồng và sự phát triển của
xã hội.

Sinh viên các trường CTXH sẽ được đào tạo để có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức
khoẻ, có kiến thức chuyên môn CTXH và nắm vững các kỹ năng thực hành cơ bản về Công tác
xã hội để giúp đỡ các cá nhân, các nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên
giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình.

Nghề CTXH chuyên nghiệp còn khá mới ở nước ta, chương trình đào tạo CTXH còn nặng về lý
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thuyết và việc tổ chức cho sinh viên thực tập và thực hành còn nhiều hạn chế. Nếu bạn là người
yêu thích công việc cộng đồng và mong muốn hỗ trợ những người yếu thế, bạn là người phù hợp
với nghề CTXH. Để trở thành một người cán bộ CTXH chuyên nghiệp, chúng ta không chỉ học
lý thuyết ở trong trường đại học, cao đẳng mà cần phải tăng cường thực hành, thực tập các kỹ
năng nghề CTXH tại các Trung tâm CXTH và các cơ sở dịch vụ CTXH chuyên nghiệp.

Chúc các bạn chọn được ngành học phù hợp nhất.

3/3

