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THUYẾT MINH 
 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP QUỐC GIA 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 1a.   Mã số của đề tài: 

 Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm 

cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 

2025 

KHGD/16-20.ĐT.001 

2 Loại đề tài: 

 Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 

“Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 

nền giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện: 30 tháng 

(Dự kiến từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

 Tổng kinh phí: 5 tỷ đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 5 tỷ đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức:   

- Từ nguồn khác:  

5 Phương thức khoán chi:  

  Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 5 tỷ đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 đồng    

6 Chủ nhiệm đề tài: 

Họ và tên: Trần Thị Thái Hà 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/2/1965                                            Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: PGS.TS 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính                  Chức vụ: Giám đốc  

Điện thoại của tổ chức: 043.8222.639                   Mobile: 0913439729 

Fax: 043.822.3213                             E-mail: tcphong@moet.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Phân tích và Dự báo Nhu cầu đào tạo nhân lực, 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Địa chỉ tổ chức: 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: 285 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

7 Thư ký đề tài: 

Họ và tên: Ngô Thị Thanh Tùng 



Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1974                 Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên      Chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu Dự báo 

giáo dục và nhu cầu nhân lực 

Điện thoại của tổ chức: 043.833.3038                  Nhà riêng: 0485886617 

Mobile:  0904298828                       E-mail: ngotung2012@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Phân tích và Dự báo Nhu cầu đào tạo nhân lực, 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Địa chỉ tổ chức: 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: 36 – Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội 

8 Tổ chức chủ trì đề tài2: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Điện thoại: 043.942.3208                           Fax: 043.822.1521 

Website: www.vnies.edu.vn 

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Công Phong 

Số tài khoản: 3713 1 1084143 

Mở tại: Kho bạc NN Hoàn Kiếm 

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: 

1. Tổ chức 1: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia 

Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu Tư 

Điện thoại: 04-3-7957462 

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, ngõ 8B Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - 

Hà Nội. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Bà Mai Thị Thu             Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 

Số tài khoản: 102010001654174  

Ngân hàng: Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Ba Đình  

2. Tổ chức 2: Viện Chiến lược phát triển 

Cơ quan  chủ quản:  Bộ Kế hoạch và Đầu Tư 

Điện thoại: +84-4-38431848  Fax: + 84-4-38452209 

Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Bùi Tất Thắng  Chức vụ: Viện trưởng 

Số tài khoản: 0011002301402 

Ngân hàng: Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

3. Tổ chức 3: Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

Điện thoại: 043802460176    Fax: 04 38269733 

                                                           
2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh 
vực chuyên môn của đề tài 



Địa chỉ: 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Đào Quang Vinh             Chức vụ: Viện trưởng 

Số tài khoản: 3713.1.1055509 

Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm 

4. Tổ chức 4: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Cơ quan  chủ quản: Trường ĐH Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại: 0438584615 

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  PGS.TS. Nguyễn Văn Nội       Chức vụ : Hiệu trưởng 

Số tài khoản:   

Ngân hàng:  

5. Tổ chức 5: Trường Đại học Việt Đức 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 

Điện thoại: 0274 2220990              Fax: 0274 2220980 

Địa chỉ: Đường Lê Lai, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  TS. Hà Thúc Viên          Chức vụ : Quyền Hiệu trưởng 

Số tài khoản: 0371000402081 

Ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Tân Định, TP.HCM 

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ 

chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm 

đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi 

đăng ký) 

 
Họ và tên, học hàm 

học vị 

Tổ chức 

công tác 

Nội dung công 

việc tham gia 

Thời gian làm 

việc cho đề tài 

(Số tháng quy 

đổi3)
 

1.  PGS.TS Trần Thị 

Thái Hà 

Giám đốc Trung tâm Phân 

tích và Dự báo Nhu cầu 

đào tạo nhân lực, Viện 

KHGD VN 

Chủ nhiệm đề tài, 

chủ trì tổng thể  

18 tháng 

2.  Ths. Ngô Thị Thanh 

Tùng 

Trưởng phòng Dự báo nhu 

cầu đào tạo nhân lực, 

Trung tâm Phân tích và Dự 

báo Nhu cầu đào tạo nhân 

lực, Viện KHGD VN 

Thư ký đề tài, 

Tham gia nội dung 

1, 2, 3, 5 

17 tháng 

3.  TS. Trần Văn Hùng Nguyên Phó giám đốc 

Trung tâm Phân tích và Dự 

báo Nhu cầu đào tạo nhân 

Chủ trì nội dung 1, 

Tham gia các nội 

dung 2, 3, 5 

16 tháng 

                                                           
3 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 



lực, Viện KHGD VN  

4.  PGS.TS Nguyễn Thị 

Lan Hương 

Chuyên gia, Nguyên Viện 

trưởng Viện Khoa học Lao 

động & Xã hội, Bộ LĐ, 

TB&XH 

Chủ trì nội dung 3, 

Tham gia các nội 

dung 2, 3, 5 

13 tháng 

5.  PGS.TS Đặng Bá 

Lãm 

Chuyên gia cao cấp, Viện 

KHGD VN 

Chủ trì nội dung 4, 

tham gia các nội 

dung 1, 3, 5 

10 tháng 

6.  ThS. Đinh Thị Bích 

Loan 

Trưởng phòng Thống kê 

Giáo dục và Nhân lực, 

Trung tâm Phân tích và Dự 

báo Nhu cầu đào tạo nhân 

lực, Viện KHGD VN 

Tham gia các nội 

dung 1, 2, 3, 4 

16 tháng 

7.  GS.TS Trần Công 

Phong 

Viện trưởng, Viện KHGD 

VN 

Tham gia các nội 

dung 1,2 

02 tháng 

8.  Ths. Phạm Ngọc 

Toàn 

Phó giám đốc Phụ trách  

trung tâm Thông tin, Phân 

tích và Dự báo Chiến lược, 

Viện Khoa học Lao động 

& Xã hội, Bộ LĐ, TB&XH 

Chủ trì nội dung 2, 

tham gia nội dung 

3, 5 

16 tháng 

9.  PGS. TS Đỗ Trung 

Tuấn  

Giảng viên cao cấp ngành 

Công nghệ thông tin, 

Trường ĐH Khoa học Tự 

nhiên, ĐHQG Hà Nội 

Chủ trì nội dung 5, 

Tham gia  nội 

dung 3, 4 

13 tháng 

10.  TS. Hà Thúc Viên Quyền Hiệu trưởng Trường 

ĐH Việt-Đức 

Tham gia các nội 

dung 3, 4, 5 

12 tháng 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài: (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) 

Mục tiêu chung: 

Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực làm cơ sở định hướng xây dựng chương trình đào tạo đến 

năm 2025 và đề xuất các giải pháp triển khai (nghiên cứu trường hợp ngành công nghệ thông 

tin). 

Mục tiêu cụ thể: 

 Tổng kết các bài học từ kinh nghiệm quốc tế có thể vận dụng vào xây dựng định hướng 

phát triển nguồn nhân lực và chương trình đào tạo phù hợp với định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội; 

 Xác định được nhu cầu nhân lực tổng thể có trình độ đại học, đặc biệt là nhân lực ngành 

công nghệ thông tin đến năm 2025;  



 Xác định mức độ phù hợp giữa Cung và Cầu nhân lực trình độ đại học ngành công nghệ 

thông tin trên thị trường lao động; chỉ ra được khoảng “trống” thiếu hụt giữa Cung và 

Cầu nhân lực làm cơ sở cho việc đề xuất chương trình đào tạo; 

 Đưa ra được các căn cứ khoa học cho cơ quan quản lý các cấp trong việc xây dựng 

chính sách liên quan đến định hướng phát triển nhân lực trình độ đại học ngành công 

nghệ thông tin, đồng thời, đưa ra hệ thống các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển 

chương trình đào tạo; 

 Tạo dựng một cơ sở dữ liệu về nhân lực ngành công nghệ thông tin, phục vụ cho việc 

quản lý đào tạo và sử dụng nhân lực. 

12 Tình trạng đề tài: 

 Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

 Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

13 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên 

cứu của đề tài: 

13.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình 

nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong 

lĩnh vực nghiên cứu của đề tài) 

13.1.1. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 

Liên quan đến phân tích, dự báo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin bậc đại học, có nhiều 

tài liệu ngoài nước đã cho thấy vai trò của phân tích, dự báo đối với công tác (i) Quản lí; (ii) 

Lập kế hoạch chiến lược; (iii) Xây dựng chương trình hành động dài hạn.  

Các công trình nghiên cứu và thực nghiệm về dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong vài thập 

kỷ trở lại đây đã được triển khai nhiều, có những bước tiến đáng kể về phương pháp so với 

trong quá khứ song vẫn còn nhiều hạn chế về phương pháp luận và lý thuyết cho lĩnh vực này 

(Ferreira & Abbad, 2013). Kết quả của các nghiên cứu đã thực hiện cho thấy. 

13.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý 

luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêuvà những định hướng 

nội dung chính cần thực hiện trong đề tài). 

13.2.1. Sự cần thiết, tính cấp bách của đề tài: 

13.2.1.1. Quan điểm của Đảng và chính sách nhà nước: 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011) đã nhận định “Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát 

triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ 

hội và thách thức đan xen rất phức tạp.  

Ngoài các chỉ thị của Chính phủ, các tổ chức khác, như Hội Tin học Việt Nam và Hội tin học 



địa phương đã có nhiều hoạt động đào tạo người dùng công nghệ thông tin. Hội Tin học Việt 

nam được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 12/ 1988, quyết định 

312-CT. Các công ty tin học thuộc Hội và thuộc Ủy ban nhân dân các địa phương đã tham gia 

đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin. 

13.2.1.2. Thực tiễn công tác dự báo làm cơ sở cho đào tạo nhân lực ở nước ta 

Ngày 19/04/2011 Thủ tưởng Chính phủ đã ký Quyết định số: 579/QĐ-TTg về việc phê duyệt 

Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, theo đó phát triển nhân lực 

được xác định là nhiệm vụ then chốt, một trong ba đột phá chiến lược để phát triển kinh tế-xã 

hội của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. 

13.2.1.3. Triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Để đáp ứng nghị quyết Chính phủ về công nghệ thông tin, và chương trình IT 2000, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đã có kế hoạch phát triển ngành công nghệ thông tin.  

Phần trên vừa đề cập đào tạo chuyên viên công nghệ thông tin. Đối với đào tạo lãnh đạo công 

nghệ thông tin và người dùng công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo có các dự án hợp 

tác với nước ngoài, chẳng hạn, dự án 5 năm của JICA, Nhật Bản tại Đại học Quốc gia Hà Nội, 

năm 2000 - 2005, về đào tạo nguồn lực công nghệ thông tin.  

13.2.1.4. Bối cảnh qui hoạch nhân lực của các nước trong khu vực 

Tại nhiều nước phát triển trên thế giới, đặc biệt là tại các nước hạn chế về nguồn tài nguyên 

như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc,... nguồn nhân lực từ lâu đã trở thành một động lực quan 

trọng trong phát triển đất nước.  

13.2.2. Ý nghĩa khoa học 

Đề tài nghiên cứu có những đóng góp về mặt khoa học: 

(i) Làm rõ thêm cơ sở lý luận và phương pháp trong nghiên cứu về phân tích và dự báo 

nhân lực công nghệ thông tin gắn với đề xuất về chương trình đào tạo và giải pháp 

thực hiện; 

13.2.3. Ý nghĩa thực tiễn 

Các sản phẩm, kết quả nghiên cứu gồm:  

(i) Kết quả dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ  đại học đến năm 2025 phân theo ngành 

kinh tế, đặc biệt là nhân lực ngành công nghệ thông tin; 

13.2.3.1. Ý nghĩ về mặt vĩ mô: 

 Các sản phẩm có ý nghĩa và đóng góp trực tiếp cho việc hoạch định chính sách về giáo 

dục và đào tạo công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển của công nghiệp công 

nghệ thông tin Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế 

của thế giới;  

13.2.3.2. Ý nghĩa về mặt vi mô: 

 Kết quả nghiên cứu, sản phẩm của đề tài là căn cứ để các cơ sở đào tạo nhân lực công 



nghệ thông tin tham khảo, xây dựng và chuẩn bị chương trình, nguồn lực và cơ sở vật 

chất kĩ thuật, phục vụ công tác đào tạo công nghệ thông tin phù hợp; 

14 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước 

có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

(tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)  
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15 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực hiện  để 

đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện trong từng nội dung) 



Nội dung 1: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về định hướng phát triển nguồn nhân lực và 

chính sách đào tạo nhân lực, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế (dự kiến Hàn Quốc hoặc Đức). 

Mục tiêu: Tìm ra bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực và 

xây dựng chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin phù hợp với định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Nội dung nghiên cứu cụ thể: 

 Nghiên cứu định hướng phát triển công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế quốc 

gia của một số nước; 

 Nghiên cứu định hướng phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin bậc đại học; 

 Nghiên cứu kinh nghiệm dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực của một số nước; 

 Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát 

triển chương trình; 

 Tổng kết các bài học vận dụng cho bối cảnh của Việt Nam trong định hướng phát triển 

nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực ngành công nghệ thông tin.  

Nội dung 2: Dự báo nhu cầu nhân lực trình độ đại học đến năm 2025 của Việt Nam phân 

theo ngành kinh tế làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo. 

Mục tiêu: Dự báo được nhu cầu nhân lực có trình độ đại học phân theo ngành kinh tế, làm cơ 

sở để xác định ngành ưu tiên đào tạo và định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo cho các 

trường Đại học (nghiên cứu sâu trường hợp ngành công nghệ thông tin). 

Nội dung nghiên cứu cụ thể: 

 Phân tích thực trạng nhân lực và xu thế phát triển thị trường lao động tập trung vào thị 

trường lao động có trình độ đại học; 

 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến nhu cầu nhân lực có trình độ đại học; 

 Nghiên cứu các mô hình dự báo, phân tích thống kê, xử lí chuỗi thời gian, đối với nhu 

cầu về nhân lực trình độ đại học; 

 Thu thập dữ liệu thống kê đảm bảo cơ bản cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin dữ 

liệu cần thiết phục vụ các hoạt động phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực công nghệ 

thông tin ở phạm vi  quốc gia.   

 (i) Đề xuất mô hình và thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực trình độ đại học phân theo 

ngành kinh tế; (ii) Dự báo nhu cầu nhân lực trình độ đại học ngành công nghệ thông 

tin;  

Nội dung 3: Nghiên cứu thực trạng chất lượng nhân lực công nghệ thông tin được đào tạo 

và khả năng đáp ứng yêu cầu trên thị trường lao động. 

Mục tiêu: Đánh giá mức độ phù hợp giữa cung và cầu nhân lực trình độ đại học ngành công 



nghệ thông tin trên thị trường lao động; chỉ ra được khoảng “trống” thiếu hụt giữa Cung và 

Cầu nhân lực trình độ đại học ngành công nghệ thông tin làm cơ sở cho việc đề xuất chương 

trình đào tạo. 

Nội dung nghiên cứu cụ thể: 

 Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ 

thông tin trình độ đại học của thị trường lao động; 

 Xác định nhu cầu về chất lượng đối với nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học 

trên thị trường lao động; 

 Khảo sát và điều tra về tình hình việc làm sau tốt nghiệp, của sinh viên công nghệ 

thông tin bậc đại học; Tổ chức cơ sở dữ liệu điều tra; 

 Điều tra, thu thập dữ liệu về mức độ đáp ứng của sinh viên công nghệ thông tin tốt 

nghiệp đại học; Phân tích dữ liệu điều tra; 

 (i) Phân tích thống kê và phát hiện sự mất cân đối giữa cung và cầu nhân lực trình độ 

đại học về công nghệ thông tin và (ii) Đề xuất một số định hướng ưu tiên đào tạo về 

công nghệ thông tin. 

Nội dung 4: Rà soát chính sách định hướng phát triển nhân lực công nghệ thông tin trình 

độ đại học và đề xuất các giải pháp đảm bảo điều kiện thực hiện phát triển chương trình 

đào tạo trình độ đại học ngành công nghệ thông tin đến năm 2025. 

Mục tiêu: Đưa ra được các căn cứ khoa học cho cơ quan quản lý các cấp trong việc xây dựng 

chính sách liên quan đến định hướng phát triển nhân lực trình độ đại học ngành công nghệ 

thông tin, đồng thời, đưa ra hệ thống các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển chương trình 

đào tạo.  

Nội dung cụ thể: 

 Phân tích chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2025; Phân tích bối 

cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và khả năng hội nhập của Việt Nam về 

công nghệ thông tin; 

 Nghiên cứu các chủ trương, chính sách hiện có về phát triển nhân lực công nghệ thông 

tin trình độ đại học; 

 Nghiên cứu các điều kiện đảm bảo cho việc phát triển các chương trình đào tạo ngành 

công nghệ thông tin; 

 Đề xuất giải pháp về nguồn lực, tổ chức quản lý và hợp tác phát triển đào tạo nhân lực 

ngành công nghệ thông tin. 

 Khảo nghiệm và hoàn thiện các đề xuất giải pháp đảm bảo điều kiện thực hiện chương 

trình đào tạo phát triển nhân lực ngành công nghệ thông tin.  

Nội dung 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu thực trạng đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành 

công nghệ thông tin làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo. 



Mục tiêu: Xây dựng một cơ sở dữ liệu về thực trạng đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành 

công nghệ thông tin, làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo, phục vụ cho việc quản lý đào 

tạo và sử dụng nhân lực.  

Nội dung nghiên cứu cụ thể: 

 Phân tích các dữ liệu về nhân lực và tình trạng đào tạo nhân lực ngành công nghệ 

thông tin; 

 Thực hiện thiết kế logic cơ sở dữ liệu nhân lực và quản lý đào tạo ngành công nghệ 

thông tin; 

 Thực hiện thiết kế vật lý cơ sở dữ liệu nhân lực và quản lý đào tạo ngành công nghệ 

thông tin; 

 Cài đặt dữ liệu: xây dựng cơ sở dữ liệu SQL SERVER, nhập dữ liệu và chạy thử; 

 Tổng hợp kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài) 

16.1. Sưu tầm/ dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính): 

- Tài liệu về một số phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực của một số nước;  

- Xu hướng nhu cầu phát triển các ngành nghề trong tương lai trên thế giới; Chính sách quản 

lý đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo. 

16.2. Hội thảo/ toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

Dự kiến Đề tài sẽ tổ chức 02 hội thảo chính. Cả hai hội thảo sẽ được tổ chức tại Hà Nội với 

mục đích và yêu cầu cụ thể như sau: 

Hội thảo 1: Dự kiến nội dung đưa ra các kết quả nghiên cứu về phân tích thực trạng nhân 

lực trình độ cao (Hội thảo quốc tế) 

- Mục đích: Tạo ra diễn đàn trao đổi về các quan điểm, xu hướng thị trường lao động, xu 

hướng phát triển kinh tế - xã hội và các ngành nghề tới năm 2025 ở trong nước cũng như quốc 

tế, mối quan hệ giữa chuyển biến kinh tế - xã hội và giáo dục, từ đó xác định được các yêu 

cầu đặt ra đối với hệ thống giáo dục và đào tạo của Việt Nam trong thời gian tới.  

- Yêu cầu: (i) Hội thảo cần thu hút được sự tham gia của các nhà quản lý, hoạch định chính 

sách, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về kinh tế, giáo dục ở trong nước và quốc tế, đại 

diện một số trường Đại học, đại diện một số tập đoàn kinh tế/ kỹ thuật, công nghệ lớn; (ii) 

Các nội dung tham luận, thảo luận của hội thảo sẽ tập trung vào phân tích/nhận định xu hướng 

phát triển các ngành nghề, xu hướng dịch chuyển lao động có trình độ ở các ngành nghề và xu 

hướng nhu cầu nhân lực được đào tạo ở Việt Nam tới năm 2025 theo ngành nghề. 

Hội thảo 2: Dự kiến nội dung đưa ra các kết quả nghiên cứu về Dự báo xu thế và đề xuất 

giải pháp mang hàm ý chính sách (Hội thảo quốc gia) 

- Mục đích: nhằm tạo ra cơ hội chia sẻ và thu thập cơ sở khoa học và thực tiễn  cho việc dự 



báo nhu cầu đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin đến năm 2025 (về mặt số lượng, chất 

lượng, trình độ đào tạo và đặc biệt là xu hướng nhu cầu đào tạo). 

- Yêu cầu: Hội thảo cần tạo được cơ hội để các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách phát 

triển kinh tế, đại diện bên cầu lao động và bên cung lao động (ngành giáo dục, các trường đại 

học,...) cùng thảo luận về thực trạng nhân lực được đào tạo ngành công nghệ thông tin (số 

lượng, chất lượng, mức độ đáp ứng thị trường lao động, tình hình việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp,...) và xu hướng nhu cầu nhân lực đến năm 2025. 

Toạ đàm khoa học: Ngoài hai hội thảo lớn, các tọa đàm, seminar khoa học liên quan tới từng 

nội dung cụ thể được tổ chức trong quá trình triển khai đề tài nhằm huy động, khai thác các ý 

tưởng khoa học và giải pháp thực tiễn của các chuyên gia, các học giả và các đối tượng liên 

quan. 

16.3. Khảo sát/ điều tra thực tế trong nước 

- Khảo sát nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ thông tin trình độ Đại học đến năm 2025 

+ Mục đích khảo sát: Thu thập thông tin, dữ liệu về nhu cầu nhân lực được đào tạo 

theo các ngành, trình độ (số lượng, chất lượng). 

+ Nội dung khảo sát: (i) Thực trạng nhân lực (số lượng; trình độ đào tạo); (ii) Định 

hướng phát triển của ngành tới năm 2025; (iii) Mức độ đáp ứng về số lượng và chất lượng nhu 

cầu sử dụng nhân lực; (iv) Nhu cầu nhân lực Công nghệ thông tin đến năm 2025 (số lượng 

theo trình độ đào tạo, ngành nghề, chất lượng). 

+ Phương pháp khảo sát: kết hợp giữa phương pháp khảo sát định lượng (sử dụng 

phiếu thống kê và bảng hỏi soạn sẵn) và định tính (phỏng vấn, tọa đàm, thảo luận nhóm). 

+ Quy mô: (i) Các Bộ/Ngành (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo,... Ban Kinh tế TW...); (ii) Viện/Trung tâm nghiên cứu 

cấp quốc gia; (iii)Các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng nhân lực. 

+ Địa điểm: Dự kiến sẽ khảo sát tại 4 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 

và Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Khảo sát tình hình đào tạo và sử dụng nhân lực ngành công nghệ thông tin 

+ Mục đích: Thu thập thông tin/tình hình đào tạo ngành công nghệ thông tin. 

+ Nội dung: (i) Thực trạng đào tạo ngành công nghệ thông tin những năm vừa qua: quy 

mô đào tạo; (ii) Mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế về số lượng và chất lượng; (iii) Thông tin về 

tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp. 

+ Phương pháp khảo sát: kết hợp giữa phương pháp khảo sát định lượng (sử dụng 

phiếu thống kê và bảng hỏi soạn sẵn (in và trực tuyến) đối với sinh viên đã tốt nghiệp) và định 

tính (phỏng vấn, tọa đàm, thảo luận nhóm). 

+ Quy mô: Khảo sát các trường ĐH/Viện có đào tạo ngành công nghệ thông tin; Các 

doanh nghiệp sử dụng nhân lực ngành công nghệ thông tin. 

+ Địa điểm: Dự kiến sẽ khảo sát tại 4 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 



và Thành phố Hồ Chí Minh.  

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử 

dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự 

khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) 

17.1. Cách tiếp cận: 

- Tiếp cận hệ thống: Cách tiếp cận này dựa trên nguyên lý: Một mặt, ta phải xem xét đối 

tượng dự báo như một hệ thống trong sự vận động phát triển của nó. Mặt khác, ta lại phải xem 

nó như một thành tố trong một hệ thống toàn vẹn khác, trên cơ sở đó phát hiện các tính quy 

luật vận động, phát triển của mỗi thành tố, của các quan hệ cũng như của toàn bộ đối tượng 

với tư cách là một hệ thống trọn vẹn. Trong dự báo nhu cầu nhân lực và đề xuất chương trình 

đào tạo nhân lực cho các ngành nghề ưu tiên, cách tiếp cận hệ thống đóng một vai trò quan 

trọng, cho phép tiến hành những dự báo cục bộ trong sự phát triển của hệ thống giáo dục - đào 

tạo và sự phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất chương trình đào tạo cho các ngành nghề ưu tiên 

trong sự phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo 

và doanh nghiệp cũng như sự đáp ứng của nhân lực đã được đào tạo. 

- Tiếp cận phát triển bền vững: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở các 

ngành nghề ưu tiên được xác định là một trong những khâu đột khá nhằm tạo tiền đề phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước. Việc đào tạo nguồn nhân lực ở các ngành nghề ưu tiên không chỉ là một 

hướng đi đúng có tính chiến lược lâu dài mà còn giúp cho hệ thống các trường đại học, cao 

đẳng phát triển bền vững. 

- Tiếp cận khoa học liên ngành: Nghiên cứu được thực hiện với sự phân tích, đánh giá từ 

nhiều góc độ khác nhau: kinh tế học, giáo dục học, toán học, xã hội học và một số chuyên 

ngành khoa học khác.  

- Tiếp cận cung - cầu: Nhu cầu, mong muốn của người lao động, thị trường lao động, của 

Chính phủ trong các chiến lược phát triển phải được đáp ứng. Chỉ khi có sự cân bằng như vậy 

thì mới dự báo được chính xác nhu cầu đào tạo nhân lực cũng như xác định được các ngành 

nghề cần ưu tiên đào tạo nhân lực. 

- Tiếp cận so sánh: So sánh kinh nghiệm quốc tế và trong nước, giữa các ngành nghề, vùng 

miền, giữa các loại hình giáo dục - đào tạo để có được thông tin đa chiều trong việc dự báo và 

đề xuất. 

17.2. Phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu: 

* Phương pháp phân tích tài liệu có sẵn: 

Đề tài nghiên cứu tiến hành thu thập, phân tích các tài liệu có sẵn liên quan đến: 

- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành về giáo dục và đào tạo nhân lực 

trình độ cao đáp ứng yêu cầu đổi mới, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế; 



- Các số liệu thông kê về đào tạo và phát triển nhân lực, các chương trình đào tạo nhân 

lực; 

- Các tài liệu, nghiên cứu về dự báo, đào tạo nhân lực của các tổ chức, quốc gia trên 

thế giới nhằm tìm hiểu kinh nghiệm để áp dụng vào Việt Nam; 

- Các nghiên cứu chính sách có liên quan đến thị trường lao động, dự báo về phát triển 

kinh tế, xu hướng phát triển của ngành công nghệ thông tin, nhu cầu đào tạo nhân lực và thị 

trường lao động. 

Các tài liệu có sẵn nhằm cung cấp tổng quan, tầm nhìn về các nghiên cứu đã có, các vấn đề có 

liên quan cũng như cung cấp các thông tin đầu vào cho việc triển khai các phương pháp 

nghiên cứu thực tế. 

* Phương pháp thống kê dự báo: 

- Sử dụng phương pháp phân tích thống kê số liệu từ các chương trình thống kê quốc 

gia về nhân lực, thị trường lao động, tình hình phát triển kinh tế, ngành nghề; số liệu về tình 

hình đào tạo nhân lực…  

- Sử dụng các kỹ thuật và mô hình dự báo nhu cầu nhân lực đến 2025 làm cơ sở để 

phân tích, đánh giá và xây dựng các chương trình đào tạo và giải pháp thực hiện. 

Các kỹ thuật dự báo bao gồm các phương pháp: (i) Phương pháp chuyên gia; (ii) Phương 

pháp định lượng (được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu dự báo) tùy thuộc vào nguồn dữ 

liệu cũng như các kịch bản dự báo. 

* Phương pháp khảo sát thực tế: 

Để đánh giá một cách đầy đủ về nhu cầu đào tạo nhân lực cũng như có cơ sở khoa học và thực 

tiễn đề xuất các chương trình đào tạo và giải pháp thực hiện, đề tài sẽ tổ chức các hoạt động 

khảo sát bằng cả phương pháp định lượng và định tính. Việc kết hợp phương pháp nghiên cứu 

định tính và định lượng để bổ sung thông tin và có góc nhìn đa chiều trong xem xét đối với 

cùng một nội dung, một vấn đề nghiên cứu. 

Đề tài dự kiến sẽ thực hiện khảo sát thực tế tại 4 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần 

Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các địa phương tập trung nhiều cơ quan Bộ ngành, 

Viện nghiên cứu, nhiều trường đại học đào tạo ngành công nghệ thông tin có uy tín, thu hút 

lượng người học đông đảo, đồng thời, cũng là thị trường lớn và đa dạng về sử dụng nhân lực 

nói chung, nhân lực ngành công nghệ thông tin nói riêng. 

- Phương pháp nghiên cứu định tính: Mục tiêu của việc áp dụng nghiên cứu định tính là để 

phát hiện và xác định một số vấn đề chưa được đề cập trong các nghiên cứu trước đây cũng 

như những nhân tố mới có liên quan đến nhu cầu đào tạo nhân lực cũng như trong việc xây 

dựng chương trình đào tạo nhân lực của các ngành ưu tiên nói chung và của ngành công nghệ 

thông tin nói riêng.  

Phương pháp này được thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn, toạ đàm với các nhà quản lý 

thuộc các Bộ, ngành, chuyên gia trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, kinh tế, dự báo nhân 



lực; đại diện các trường đại học và đại diện đơn vị sử dụng lao động. Kết quả phỏng vấn, toạ 

đàm sẽ cung cấp cách nhìn đa chiều về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực trong bối 

cảnh mới. Đồng thời, phương pháp phỏng vấn chuyên gia được vận dụng nhằm tìm hiểu thêm 

về thực trạng chất lượng và sử dụng nhân lực, dự báo xu hướng nhu cầu đào tạo nhân lực 

cũng như khả năng đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin đến 2025, tầm nhìn 2030. 

Số lượng dự kiến: 

+ Các Bộ, ngành: 10 cuộc phỏng vấn sâu và toạ đàm; 

+ Các cấp quản lý tại địa phương (tỉnh, thành): 20 cuộc phỏng vấn sâu và toạ đàm; 

         + Các Viện/Trung tâm nghiên cứu: 10 cuộc phỏng vấn sâu và toạ đàm; 

         + Các trường đại học: 25 cuộc tọa đàm, phỏng vấn (cán bộ quản lý cấp trường, quản lý 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, các khoa/bộ môn, sinh viên); 

         + Các doanh nghiệp (nhà nước, tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài FDI…): 25 cuộc 

phỏng vấn sâu/tọa đàm. 

- Phương pháp nghiên cứu định lượng: Mục tiêu của việc áp dụng phương pháp định lượng 

(điều tra chọn mẫu) cho đề tài là để xác định thực trạng sử dụng, chất lượng và số lượng của 

nhân lực đã được đào tạo ở ngành công nghệ thông tin. Mẫu khảo sát sẽ được tính toán cụ thể 

để đảm bảo tính đại diện với độ tin cậy và sai số chọn mẫu cụ thể. 

Dự kiến, đề tài sẽ thực hiện khảo sát với các nhóm đối tượng có liên quan như sau: 

(i)  Khảo sát doanh nghiệp, cơ sở sử dụng nhân lực 

Đề tài tiến hành khảo sát các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng nhân lực bằng bảng hỏi được thiết 

kế nhằm xem xét thực tế đáp ứng nhân lực ở cơ sở, nhu cầu phát triển các ngành, nghề lĩnh 

vực cũng như nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin trong giai đoạn sắp tới. Các cơ sở 

sử dụng nhân lực bao gồm: 

+ Doanh nghiệp nhà nước/ tập đoàn; 

+ Doanh nghiệp tư nhân/dân doanh; 

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài (FDI). 

Cỡ mẫu (số lượng doanh nghiệp) sẽ được xác định dưa trên các phương pháp thống kê dựa 

trên dàn mẫu từ điều tra doanh nghiệp năm 2016 của Tổng cục Thống kê. 

Đối tượng khảo sát là lãnh đạo, cán bộ về quản lý, đào tạo và phát triển nhân lực của các cơ 

sở doanh nghiệp và người lao động. 

(ii) Khảo sát cơ sở giáo dục đại học  

Đề tài tiến hành khảo sát một số cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành công nghệ thông tin. 

Cụ thể là: 

+ 02 đại học quốc gia; 

+ 03 đại học vùng theo lãnh thổ; 



+ 03 trường đại học ngoài công lập, đại học quốc tế tại Việt Nam, đại học hợp tác giữa 

Việt Nam và các nước phát triển (Đại học FPT, Đại học RMIT, Đại học Việt Đức, Đại học 

Việt Pháp,…). 

Đối tượng khảo sát là các lãnh đạo nhà trường, giảng viên và sinh viên. 

(iii) Khảo sát người học đã tốt nghiệp 

Sử dụng phiếu điều tra đối với sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học nói trên để tìm 

hiểu khả năng tìm kiếm việc làm, phát triển nghề nghiệp, đáp ứng thị trường lao động sau tốt 

nghiệp cũng như các nhu cầu về đào tạo. 

Đối tượng khảo sát là các sinh viên đại học đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, dự kiến, 

khảo sát khoảng 500 cựu sinh viên.  

* Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế 

Đề tài dự kiến nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về định hướng phát triển nhân lực và dự báo 

nhân lực của một số quốc gia có những thành công nhất định trong việc phát triển đào tạo 

nhân lực gắn với chiến lược phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển các chương trình đào tạo 

nhân lực cho ngành công nghệ thông tin, ví dụ như: Hàn Quốc hoặc Đức. 

Các nội dung tập trung vào các vấn đề: 

(i) Chính sách quốc gia về đào tạo và phát triển nhân lực trong quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; 

(ii) Kinh nghiệm về dự báo nhu cầu nhân lực đáp ứng với nhu cầu thực tiễn và  kết nối 

với việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo phù hợp định hướng phát triển 

nguồn nhân lực; 

(iii) Kinh nghiệm về triển khai các chính sách đào tạo nhân lực. 

* Phương pháp chuyên gia 

Tham vấn ý kiến chuyên gia: Tham vấn ý kiến của các chuyên gia là một phương pháp hiệu 

quả nhằm học hỏi và chia sẻ về các nội dung nghiên cứu của đề tài. Mục tiêu của phương 

pháp này là sử dụng trí tuệ, khai thác ý kiến đánh giá của các chuyên gia có trình độ cao để 

xem xét, nhận định về xu hướng nhu cầu đào tạo nhân lực cũng như phát triển các chương 

trình đào tạo nhân lực. Đề tài cũng sẽ thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực bằng phương pháp 

xin ý kiến chuyên gia. Kết quả dự báo bằng phương pháp xin ý kiến chuyên gia có thể bổ 

sung cho kết quả dự báo bằng các mô hình dự báo. 

Đề tài dự kiến thực hiện 02 hội thảo. Các hội thảo tập trung vào nội dung chính: (i) Đưa ra các 

kết quả nghiên cứu về phân tích thực trạng nhân lực trình độ cao và (ii) Đưa ra các kết quả 

nghiên cứu về Dự báo xu thế và đề xuất giải pháp mang hàm ý chính sách. Hội thảo sẽ có sự 

tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế để chia sẻ và trao đổi các kinh nghiệm 

trong các vấn đề liên quan.  

Sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia trong nước và quốc tế trong quá trình thực hiện đề 

tài: Đây là một hướng nghiên cứu mới và mang tính liên ngành, vì thế, đề tài rất cần sự tham 



gia của các chuyên gia đầu ngành trong một số lĩnh vực chính. Cụ thể là:  

- Chuyên gia phát triển kinh tế - xã hội: Tư vấn về định hướng phát triển kinh tế - xã 

hội làm căn cứ cho phát triển nhân lực.  

- Chuyên gia Công nghệ thông tin: Tư vấn về định hướng đào tạo và sử dụng nhân lực 

ngành công nghệ thông tin, đáp ứng sự phát triển của ngành, phù hợp với yêu cầu phát triển 

của xã hội và thị trường lao động, hội nhập được với quốc tế về chất lượng nhân lực công 

nghệ thông tin, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0. 

- Chuyên gia quản lý giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học: Tư vấn về định hướng 

phát triển chương trình và chiến lược đào tạo nhân lực trình độ đại học, đáp ứng nhu cầu của 

thị trường lao động và nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục đại học, định hướng hội nhập 

quốc tế. 

- Các chuyên gia quốc tế: Sự chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn của các 

chuyên gia quốc tế sẽ giúp cho đề tài có thông tin đa chiều, đảm bảo tính cập nhật khoa học 

và hội nhập quốc tế.  

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể 

cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng 

đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có) 

Nhóm đề xuất đề tài đã liên hệ và nhận được sự hợp tác của các cơ quan sau: 

Tên tổ chức phối hợp Nội dung công việc tham gia Khả năng 

đóng góp 

Vụ Giáo dục Đại học; Vụ 

Khoa học Công  nghệ, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Tư vấn, góp ý trong quá trình triển khai đề tài. 

Ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài trong 

công tác quản lý phát triển giáo dục đại học. 

Đóng góp 

các ý kiến 

tư vấn góp 

ý. 

Phòng Thống kê, Vụ Kế 

hoạch -Tài chính; Cục Công 

nghệ thông tin, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Cung cấp, xử lý và phân tích thông tin dữ liệu liên 

quan trong quá trình triển khai đề tài. 

Cung cấp 

thông tin dữ 

liệu. 

Trung tâm Thông tin và Dự 

báo kinh tế - xã hội quốc 

gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Tham gia nghiên cứu và cung cấp dữ liệu về các 

nội dung liên quan tới bối cảnh kinh tế (Xu hướng 

phát triển kinh tế trên thế giới, khu vực và một số 

quốc gia; Phân tích và mô hình phát triển kinh tế 

và nhu cầu nhân lực; Dự báo xu hướng phát triển 

kinh tế quốc gia và các ngành kinh tế. 

Đóng góp 

về chuyên 

gia phân 

tích, nhân 

sự làm dự 

báo. 

Viện Khoa học Lao động và 

xã hội, Bộ Lao động, 

Tham gia nghiên cứu về các vấn đề liên quan tới 

thị trường lao động và nhân lực (Phân tích Xu thế 

Đóng góp 

về chuyên 



Thương binh và xã hội của thị trường lao động, thực trạng cung - cầu 

nhân lực, dự báo nhu cầu nhân lực). 

gia phân 

tích, nhân 

sự nghiên 

cứu. 

Viện Chiến lược phát triển, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Tham gia nghiên cứu về xu hướng phát triển kinh tế, 

xu hướng phát triển các ngành nghề. 

Đóng góp 

về chuyên 

gia phân 

tích, nhân 

sự nghiên 

cứu. 

Đại học Việt Đức Tham gia nghiên cứu, cung cấp thông tin cho nội 

dung liên quan tới cung nhân lực, thực trạng đào tạo 

nhân lực (viết chuyên đề, thực hiện khảo sát, xây 

dựng cơ sở dữ liệu). 

Đóng góp 

nhân sự 

nghiên cứu. 

Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

Ngoài ra, dự kiến đề tài khi được triển khai sẽ mời thêm các đơn vị sau: 

Tên tổ chức phối hợp Nội dung công việc tham gia Khả năng 

đóng góp 

Đại học quốc gia Hà Nội và 

Tp. HCM 

Tham gia nghiên cứu, cung cấp thông tin cho nội 

dung về thực trạng đào tạo (viết chuyên đề, thực 

hiện khảo sát, tham gia đề xuất các giải pháp đảm 

bảo điều kiện thực hiện phát triển chương trình đào 

tạo công nghệ thông tin). 

Đóng góp 

các ý kiến 

tư vấn góp 

ý. 

Một số trường đại học dự 

báo sẽ có đào tạo các ngành 

được lựa chọn ưu tiên đào 

tạo (ví dụ như Đại học FPT, 

ĐH Bách khoa, ĐH Sư 

phạm Kỹ thuật thành phố 

Hồ Chí Minh,…) 

Tham gia nghiên cứu, cung cấp thông tin cho nội 

dung về thực trạng đào tạo (thực hiện khảo sát, tham 

gia đề xuất các giải pháp đảm bảo điều kiện thực 

hiện phát triển chương trình đào tạo công nghệ 

thông tin). 

Đóng góp 

các ý kiến 

tư vấn góp 

ý. 

Một số tổ chức, đơn vị 

nghiên cứu liên quan 

Tham gia nghiên cứu, cung cấp thông tin cho nội 

dung về thực trạng đào tạo (thực hiện khảo sát, tham 

gia đề xuất các giải pháp đảm bảo điều kiện thực 

hiện phát triển chương trình đào tạo công nghệ 

thông tin). 

Đóng góp 

các ý kiến 

tư vấn góp 

ý. 

19 Phương án hợp tác quốc tế (Dự kiến):  

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối 



tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. 

Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết 

quả của đề tài) 

Tên tổ chức 

phối hợp 

Nội dung đã 

hợp tác từ trước 

Nội dung công việc và hình thức thực 

hiện hợp tác trong khuôn khổ đề tài 

Kết quả dự 

kiến 

Tổ chức lao 

động quốc tế 

(ILO) 

Hợp tác nghiên 

cứu và tổ chức 

hội thảo 

Cung cấp chuyên gia tư vấn và hỗ trợ 

các nội dung về lao động, thị trường 

lao động; hỗ trợ tài chính. 

Hỗ trợ về 

chuyên gia  

Cơ quan trao 

đổi hàn lâm 

Đức (DAAD)/ 

Viện Nghiên 

cứu phát triển 

Pháp (IRD) 

Tham gia các 

hội thảo khoa 

học 

Cung cấp chuyên gia tư vấn và hỗ trợ 

các nội dung về phát triển nhân lực và 

đào tạo. 

Đóng góp các ý 

kiến tư vấn góp 

ý 

Intel Việt Nam Hợp tác nghiên 

cứu với tư cách 

là một đơn vị sử 

dụng nhân lực 

Hợp tác nghiên cứu với tư cách là một 

đơn vị sử dụng nhân lực có trình độ đào 

tạo và sử dụng công nghệ cao. Cung cấp 

thông tin về thực trạng nhân lực ngành 

công nghệ và nhu cầu nhân lực đến 

2025. 

Cung cấp thông 

tin và số liệu 

liên quan tới 

thực trạng nhân 

lực và xu hướng 

nhu cầu nhân 

lực 

UNESCO Hợp tác nghiên 

cứu  

Hỗ trợ chuyên gia chia sẻ thông tin, 

góp ý nội dung về thực trạng nhân lực 

trình độ cao đẳng - đại học. 

Chia sẻ thông 

tin, đóng góp 

các ý kiến tư 

vấn  

Trường Đại học 

Dressden 

(Đức)/Viện 

nghiên cứu 

KEDI Hàn 

Quốc 

Hợp tác nghiên 

cứu; Tham gia 

các hội thảo 

khoa học 

Cung cấp chuyên gia tư vấn và hỗ trợ 

các nội dung về phát triển nhân lực và 

đào tạo. 

Đóng góp các ý 

kiến tư vấn góp 

ý 
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20 Kế hoạch thực hiện: 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện; các mốc 

đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải đạt     Thời gian  
Cá nhân, tổ chức 

thực hiện* 

Dự trù kinh phí 

thực hiện (1.000đ) 

1 Xây dựng đề cương nghiên cứu Đề cương chi tiết được duyệt Tháng thứ nhất   Tất cả các thành viên 

ở mục 10 

 

2 Nội dung 1: Nghiên cứu kinh nghiệm 

quốc tế về định hướng phát triển nguồn 

nhân lực và chính sách đào tạo nhân lực, 

đặc biệt là ngành công nghệ thông tin đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế (dự kiến 

Hàn Quốc hoặc Đức). 

Báo cáo về Kinh nghiệm định 

hướng phát triển nguồn nhân lực 

và xây dựng chương trình đào tạo 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 

tế, dự kiến của Đức hoặc Hàn 

Quốc 

Tháng thứ 2 đến 

tháng thứ 10 

TS.Trần Văn Hùng, 

PGS.TS. Trần Thị 

Thái Hà, ThS. Đinh 

Thị Bích Loan, Ths. 

Ngô Thị Thanh Tùng, 

PGS.TS. Đặng Bá 

Lãm, GS.TS. Trần 

Công Phong và các 

thành viên tham gia 

402.434 

ND 1.1. Nghiên cứu định hướng phát 

triển công nghệ thông tin trong phát triển 

kinh tế quốc gia của một số nước; 

Báo cáo chuyên đề phân tích về 

mô hình phát triển công nghệ 

thông tin của một số nước  

Tháng thứ 2 đến 

tháng thứ 6 

 

ND 1.2. Nghiên cứu định hướng phát 

triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin bậc 

đại học; 

Báo cáo về kinh nghiệm định 

hướng phát triển nguồn nhân lực, 

đặc biệt là nhân lực công nghệ 

thông tin phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội. 

Tháng thứ 2 đến 

tháng thứ 6 

 

ND 1.3. Nghiên cứu kinh nghiệm dự báo 

nhu cầu đào tạo nhân lực của một số 

nước; 

Mô hình dự báo đã được sử dụng 

ở một số nước. 

Tháng thứ 2 đến 

tháng thứ 6  
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20 Kế hoạch thực hiện: 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện; các mốc 

đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải đạt     Thời gian  
Cá nhân, tổ chức 

thực hiện* 

Dự trù kinh phí 

thực hiện (1.000đ) 

ND 1.4. Nghiên cứu kinh nghiệm xây 

dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực 

gắn với phát triển chương trình; 

Báo cáo về xây dựng chính sách 

đào tạo nguồn nhân lực và phát 

triển chương trình, sự kết nối với 

xây dựng chương trình đào tạo 

phù hợp định hướng phát triển 

nguồn nhân lực. 

Tháng thứ 2 đến 

tháng thứ 10 

 

 

ND 1.5. Tổng kết các bài học vận dụng 

cho bối cảnh của Việt Nam trong định 

hướng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt 

là nhân lực ngành công nghệ thông tin. 

Báo cáo về các bài học có thể vận 

dụng cho bối cảnh Việt Nam 

trong định hướng phát triển 

nguồn nhân lực.  

Tháng thứ 6 đến 

tháng thứ 10 
 

 

3 Nội dung 2: Dự báo nhu cầu nhân lực 

trình độ đại học đến năm 2025 của Việt 

Nam phân theo ngành kinh tế làm cơ sở 

xây dựng chương trình đào tạo. 

Báo cáo dự báo nhu cầu nhân lực 

trình độ đại học  đến năm 2025 

Tháng thứ 4 đến 

tháng thứ 16 

Ths. Phạm Ngọc 

Toàn, PGS.TS. Trần 

Thị Thái Hà, TS. Trần 

Văn Hùng, ThS. Ngô 

Thị Thanh Tùng, ThS. 

Đinh Thị Bích Loan, 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Lan Hương, GS.TS. 

Trần Công Phong và 

các thành viên khác 

636.145 

ND 2.1. Phân tích thực trạng nhân lực và 

xu thế phát triển thị trường lao động tập 

trung vào thị trường lao động có trình độ 

đại học; 

Báo cáo về thực trạng nhân lực và 

xu thế phát triển thị trường lao 

động đặc biệt là thị trường lao 

động có trình độ đại học 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện 

trạng 

Tháng thứ 4 đến 

tháng thứ 7 
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20 Kế hoạch thực hiện: 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện; các mốc 

đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải đạt     Thời gian  
Cá nhân, tổ chức 

thực hiện* 

Dự trù kinh phí 

thực hiện (1.000đ) 

ND 2.2. Nghiên cứu các nhân tố tác động 

đến nhu cầu nhân lực có trình độ đại học; 

Báo cáo phân tích các nhân tố tác 

động đến nhu cầu nhân lực có 

trình độ đại học 

Tháng thứ 4 đến 

tháng thứ 7 

 

ND 2.3. Nghiên cứu các mô hình dự báo, 

phân tích thống kê, xử lí chuỗi thời gian, 

đối với nhu cầu về nhân lực trình độ đại 

học; 

Báo cáo về các mô hình dự báo 

nhu cầu nhân lực 

Báo cáo nghiên cứu về mô hình 

phân tích thống kê; 

Báo cáo nghiên cứu về mô hình 

xử lí chuỗi thời gian. 

Tháng thứ 4 đến 

tháng thứ 7 

 

ND 2.4. Thu thập dữ liệu thống kê đảm 

bảo cơ bản cung cấp tương đối đầy đủ 

các thông tin dữ liệu cần thiết phục vụ 

các hoạt động phân tích và dự báo nhu 

cầu nhân lực công nghệ thông tin ở phạm 

vi  quốc gia.   

Phân tích, thiết kế, và xây dựng 

bộ dữ liệu về lực lượng tham gia 

đào tạo và huấn luyện công nghệ 

thông tin; 

Phân tích, thiết kế và xây dựng bộ 

dữ liệu về người được đào tạo về 

công nghệ thông tin và truyền 

thông tại các cơ sở đào tạo. 

Tháng thứ 8 đến 

tháng thứ 11 

 

 ND 2.5. (i) Đề xuất mô hình và thực hiện 

dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ đại 

học phân theo ngành kinh tế; (ii) Dự báo 

Mô hình dự báo; 

Kết quả dự báo về nhu cầu nhân 

lực trình độ đại học; 

Tháng thứ 11 

đến tháng thứ 16 
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20 Kế hoạch thực hiện: 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện; các mốc 

đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải đạt     Thời gian  
Cá nhân, tổ chức 

thực hiện* 

Dự trù kinh phí 

thực hiện (1.000đ) 

nhu cầu nhân lực có trình độ đại học 

ngành công nghệ thông tin;  

Kết quả dự báo về nhân lực được 

đào tạo, trình độ đại học, về công 

nghệ thông tin; 

 

 Viết bài báo đăng tạp chí      

 Hội thảo 1    171.625 

4 Nội dung 3: Nghiên cứu thực trạng chất 

lượng nhân lực công nghệ thông tin được 

đào tạo và khả năng đáp ứng yêu cầu trên 

thị trường lao động 

Báo cáo đánh giá mức độ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực trình độ đại học 

ngành công nghệ thông tin của thị 

trường lao động     

Tháng thứ 5 đến 

tháng thứ 19 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Lan Hương, PGS.TS. 

Trần Thị Thái Hà, 

ThS. Ngô Thị Thanh 

Tùng, ThS. Đinh Thị 

Bích Loan, TS. Trần 

Văn Hùng, Ths. Phạm 

Ngọc Toàn, PGS. TS 

Đỗ Trung Tuấn, 

PGS.TS. Đặng Bá 

Lãm, TS. Hà Thúc 

Viên và các thành 

viên 

588.895 

ND 3.1. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí Báo cáo về các tiêu chí đánh giá Tháng thứ 5 đến   
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20 Kế hoạch thực hiện: 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện; các mốc 

đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải đạt     Thời gian  
Cá nhân, tổ chức 

thực hiện* 

Dự trù kinh phí 

thực hiện (1.000đ) 

đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu nhân 

lực công nghệ thông tin trình độ đại học 

của thị trường lao động; 

mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực 

trình độ đại học của thị trường lao 

động. 

tháng thứ 7 

ND 3.2. Xác định nhu cầu về chất lượng 

đối với nhân lực công nghệ thông tin 

trình độ đại học trên thị trường lao động; 

Báo cáo về thực trạng nhu cầu 

nhân lực trình độ đại học ngành 

công nghệ thông tin ở các cơ sở 

sử dụng nhân lực. 

Tháng thứ  8 

đến tháng thứ 12 

  

ND 3.3. Khảo sát và điều tra về tình hình 

việc làm sau tốt nghiệp, của sinh viên 

công nghệ thông tin bậc đại học, Tổ chức 

cơ sở dữ liệu điều tra; 

Báo cáo phân tích kết quả khảo 

sát theo dấu vết sinh viên. 

Tháng thứ 13 

đến tháng thứ 16 

  

ND 3.4. Điều tra, thu thập dữ liệu về mức 

độ đáp ứng của sinh viên công nghệ 

thông tin tốt nghiệp đại học, Phân tích dữ 

liệu điều tra; 

Báo cáo chuyên đề về tình hình 

việc làm và mức độ đáp ứng của 

sinh viên tốt nghiệp đại học 

ngành công nghệ thông tin. 

Tháng thứ 16 

đến tháng thứ 20 

  

 ND 3.5. (i) Phân tích thống kê và phát 

hiện sự mất cân đối giữa cung và cầu 

nhân lực trình độ đại học về công nghệ 

thông tin và (ii) Đề xuất một số định 

hướng ưu tiên đào tạo về công nghệ 

Báo cáo chuyên đề về mối quan 

hệ giữa cung-cầu thị trường lao 

động về nhân lực trình độ đại học 

ngành công nghệ thông tin. 

Tháng thứ 17 

đến tháng thứ 21 
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20 Kế hoạch thực hiện: 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện; các mốc 

đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải đạt     Thời gian  
Cá nhân, tổ chức 

thực hiện* 

Dự trù kinh phí 

thực hiện (1.000đ) 

thông tin. 

 Hội thảo 2  Tháng thứ 18  250.400 

 Viết bài báo đăng tạp chí     

5 Nội dung 4: Rà soát chính sách định 

hướng phát triển nhân lực công nghệ 

thông tin trình độ đại học và đề xuất các 

giải pháp đảm bảo điều kiện thực hiện 

phát triển chương trình đào tạo trình độ 

đại học ngành công nghệ thông tin đến 

năm 2025; 

Bản báo cáo phân tích chính sách 

định hướng phát triển nhân lực 

trình độ đại học ngành công nghệ 

thông tin và đề xuất các giải pháp 

đảm bảo điều kiện thực hiện phát 

triển chương trình đào tạo. 

Tháng thứ 3 đến 

tháng thứ 23 

PGS.TS. Đặng Bá 

Lãm, PGS.TS.Trần 

Thị Thái Hà, Ths. 

Đinh Thị Bích Loan, 

PGS. TS Đỗ Trung 

Tuấn, TS. Hà Thúc 

Viên và các thành 

viên 

400.704 

 ND 4.1. Phân tích chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2025; 

Phân tích bối cảnh phát triển kinh tế - xã 

hội trong khu vực và khả năng hội nhập 

của Việt Nam về công nghệ thông tin; 

Báo cáo chuyên đề phân tích 

chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội Việt Nam đến năm 2025, và 

khả năng hội nhập của Việt Nam. 

Tháng thứ 3 đến 

tháng thứ 7 

  

 ND 4.2. Nghiên cứu các chủ trương, 

chính sách hiện có về phát triển nhân lực 

công nghệ thông tin trình độ đại học; 

Báo cáo chuyên đề rà soát chủ 

trương, chính sách hiện có về 

phát triển nhân lực công nghệ 

thông tin trình độ đại học. 

Tháng thứ 3 đến 

tháng thứ 7 
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20 Kế hoạch thực hiện: 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện; các mốc 

đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải đạt     Thời gian  
Cá nhân, tổ chức 

thực hiện* 

Dự trù kinh phí 

thực hiện (1.000đ) 

 ND 4.3. Nghiên cứu các điều kiện đảm 

bảo cho việc phát triển các chương trình 

đào tạo ngành công nghệ thông tin; 

Báo cáo chuyên đề phân tích các 

cho xây dựng chương trình, thực 

hiện và kiểm tra đánh giá về công 

nghệ thông tin; 

Tháng thứ 15 

đến tháng thứ 23 

  

 ND 4.4. Đề xuất giải pháp về nguồn lực, 

tổ chức quản lý và hợp tác phát triển đào 

tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin. 

Bản đề xuất cụ thể, có tính khả 

thi, giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và các cơ quan có thẩm quyền 

hoạch định chính sách quản lý 

công tác đào tạo và định hướng 

xây dựng chương trình đào tạo 

của các trường đại học; giúp các 

trường đại học có căn cứ tham 

khảo xây dựng kế hoạch đào tạo 

phù hợp nhu cầu thực tiễn.  

Tháng thứ 15 

đến tháng thứ 23 

  

 ND 4.5. Khảo nghiệm và hoàn thiện các 

đề xuất giải pháp đảm bảo điều kiện thực 

hiện chương trình đào tạo phát triển nhân 

lực ngành công nghệ thông tin. 

Tháng thứ 15 

đến tháng thứ 23 

  

6 Nội dung 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu thực 

trạng đào tạo nhân lực trình độ đại học 

ngành công nghệ thông tin làm cơ sở xây 

dựng chương trình đào tạo.  

- Bản Dữ liệu dự báo về nhu cầu 

tổng thể nhân lực ở các nhóm 

ngành kinh tế đến năm 2025. Các 

số liệu thống kê có nguồn gốc rõ 

ràng và dữ liệu dự báo có thể sử 

dụng làm căn cứ tư vấn cho Bộ 

Tháng thứ 18 

đến tháng thứ 28 

PGS. TS Đỗ Trung 

Tuấn, PGS.TS. Trần 

Thị Thái Hà, ThS. 

Ngô Thị Thanh Tùng, 

Ths. Đinh Thị Bích 

Loan, TS. Trần Văn 

378.573 

ND 5.1. Phân tích các dữ liệu về nhân 

lực và tình trạng đào tạo nhân lực ngành 

Tháng thứ 18 

đến tháng thứ 21 
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20 Kế hoạch thực hiện: 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện; các mốc 

đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải đạt     Thời gian  
Cá nhân, tổ chức 

thực hiện* 

Dự trù kinh phí 

thực hiện (1.000đ) 

công nghệ thông tin; GD&ĐT, và các bên liên quan 

định hướng chiến lược và kế 

hoạch phát triển. 

- Cơ sở dữ liệu được xây dựng sử 

dụng cơ sở dữ liệu SQL 

SERVER, chứa các thông tin về 

thực trạng đào tạo nhân lực ngành 

công nghệ thông tin. 

Hùng, PGS.TS. Đặng 

Bá Lãm, PGS.TS. 

Nguyễn Thị Lan 

Hương, Ths. Phạm 

Ngọc Toàn, TS. Hà 

Thúc Viên và các 

thành viên 

ND 5.2. Thực hiện thiết kế logic cơ sở dữ 

liệu nhân lực và quản lý đào tạo ngành 

công nghệ thông tin; 

Tháng thứ 21 

đến tháng thứ 25 

 ND 5.3. Thực hiện thiết kế vật lý cơ sở 

dữ liệu nhân lực và quản lý đào tạo ngành 

công nghệ thông tin; 

Tháng thứ 21 

đến tháng thứ 25 

 ND 5.4. Cài đặt dữ liệu: xây dựng cơ sở 

dữ liệu SQL SERVER, nhập dữ liệu và 

chạy thử; 

Tháng thứ 26 

 ND 5.5. Tổng hợp kết quả xây dựng cơ 

sở dữ liệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng 

Tháng thứ 27 

đến tháng thứ 28 

 Báo cáo tổng hợp, bài báo, sách chuyên 

khảo liên quan  

Báo cáo tổng kết, Nghiệm thu Tháng thứ 28 

đến tháng thứ 30 

Trần Thị Thái Hà và 

các thành viên 

231.832 

* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 10 



III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: 

21.1. Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo 

cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; 

số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 Báo cáo tổng hợp Các kết quả trình bày trong báo cáo đảm 

bảo tính khoa học, tính logic và thể hiện 

đầy đủ các kết quả nghiên cứu chính. 

Báo cáo tổng hợp 

2 Báo cáo chuyên đề 

kinh nghiệm quốc 

tế về định hướng 

phát triển nguồn 

nhân lực và chính 

sách đào tạo công 

nghệ thông tin đáp 

ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế. 

Báo cáo chuyên đề đảm bảo tính khoa học 

và có ý nghĩa thực tiễn để các nhà quản lý 

và hoạch định chính sách tham khảo. 

Báo cáo chuyên đề 

kinh nghiệm quốc tế. 

3 Hệ thống các tiêu 

chí, chỉ báo đánh 

giá khả năng đáp 

ứng của nhân lực 

được đào tạo trình 

độ đại học ngành 

công nghệ thông tin 

với nhu cầu của thị 

trường lao động  

Các tiêu chí, chỉ số được xác định một 

cách khoa học, có căn cứ thực tiễn, có thể 

được sử dụng làm căn cứ đánh giá sự phù 

hợp giữa cung và cầu lao động. 

 

Hệ thống các tiêu chí, 

chỉ báo đánh giá sinh 

viên sau khi tốt 

nghiệp 

4 Bản đề xuất hệ 

thống giải pháp 

đảm bảo điều kiện 

phát triển các 

chương trình đào 

tạo nhân lực trình 

độ đại học ngành 

công nghệ thông tin 

Bản đề xuất cụ thể, đảm bảo tính khoa học, 

tính khả thi, giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và các cơ quan có thẩm quyền hoạch định 

chính sách quản lý/giám sát công tác đào 

tạo và định hướng xây dựng chương trình 

đào tạo của các trường đại học; và giúp các 

trường đại học có căn cứ tham khảo xây 

dựng kế hoạch đào tạo phù hợp nhu cầu 

thực tiễn  

Định hướng cho các 

cơ sở sử dụng nhân 

lực và các bên liên 

quan nắm được  trách 

nhiệm phối hợp trong 

việc đào tạo phát triển 

nhân lực 

5 Bản Dữ liệu dự báo 

về nhu cầu tổng thể 

Các số liệu thống kê có nguồn gốc rõ ràng 

và dữ liệu dự báo được thực hiện bằng các 

Bản Dữ liệu dự báo 

về nhu cầu tổng thể  



nhân lực trình độ 

đại học đến năm 

2025 của Việt Nam 

phương pháp khoa học. Kết quả dự báo có 

thể  sử dụng làm căn cứ tư vấn cho Bộ 

GD&ĐT, các cấp có thẩm quyền xây dựng 

Chính sách về đào tạo, chương trình đào 

tạo ngành công nghệ thông tin;  

Các trường/cơ sở đào tạo có thể sử dụng 

làm căn cứ để định hướng đào tạo (đặc biệt 

là các cơ sở đào tạo đại học);  

Gia đình và người học có thể tham khảo để 

định hướng học tập, nghề nghiệp trong 

tương lai;  

Doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao 

động có thể tham khảo trong xây dựng kế 

hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân lực. 

nhân lực ở các nhóm 

ngành kinh tế đến 

năm 2025  

6 Cơ sở dữ liệu thực 

trạng đào tạo nhân 

lực trình độ đại học 

ngành công nghệ 

thông tin 

Cơ sở dữ liệu được xây dựng sử dụng cơ 

sở dữ liệu SQL SERVER, chứa các thông 

tin về thực trạng đào tạo nhân lực ngành 

công nghệ thông tin, có thể cập nhật được 

hàng năm. 

Cơ sở dữ liệu phục vụ 

quản lý đào tạo và sử 

dụng nhân lực. 

21.2. Dạng  II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT
 Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm) 

Yêu cầu khoa 

học cần đạt
 

Dự kiến nơi công bố 

(Tạp chí, Nhà xuất bản) 

1
 

Bài báo đăng tạp chí quốc tế
 

01 bài
 

Tạp chí thuộc danh mục ISI.
 

2
 

Bài báo đăng tạp chí trong 

nước 
 

03 bài
 

Tạp chí thuộc danh mục của Hội đồng 

chức danh Giáo sư 
 

3 Sách tham khảo (dự thảo) 01 cuốn  

4
 

Hỗ trợ đào tạo
 

02 NCS
 

Chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực 

nghiên cứu của đề tài
 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

22.1. Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có 

tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học 

(đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài 

nước). 

- Giáo dục và đào tạo 

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn khẳng định tầm 



quan trọng của công tác nghiên cứu về nhu cầu đào tạo nhân lực nói chung và cho nhân lực ở 

một số ngành nghề nói riêng trong việc hoạch định kế hoạch, chuẩn bị đào tạo và phát triển nhân 

lực đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn trong bối cảnh phát triển hiện nay.  

Việc phân tích, xác định nhu cầu đào tạo nhân lực cũng như một số ngành nghề cần ưu tiên đào 

tạo đến năm 2025, đề xuất những ngành nghề ưu tiên đào tạo và các giải pháp thực hiện là căn 

cứ giúp các nhà quản lý và hoạch định chính sách giáo dục/đào tạo xác định các chính sách khả 

thi, tác động để phát triển giáo dục/đào tạo nhân lực cho phù hợp với nhu cầu của thực tiễn. 

- Kinh tế - xã hội 

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đảm bảo sự tương thích giữa cung và cầu nhân lực, đáp 

ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu giúp cung cấp các thông 

tin cho việc xây dựng và hoạch định chính sách hướng đến việc nâng cao hiệu quả đầu tư của 

giáo dục/đào tạo, mang lại giá trị kinh tế-xã hội thiết thực không chỉ cho người dân mà còn cho 

nhà nước, ngành giáo dục. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, 

đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

- Quá trình thực hiện đề tài góp phần nâng cao tri thức, kỹ năng nghiên cứu cho tập thể các 

thành viên tham gia đề tài.  

 Góp phần nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu khoa học, 

phương pháp tổ chức triển khai một đề tài nghiên cứu, cơ sở lý luận, cách tiếp cận, 

phương pháp chọn mẫu, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp dự báo, phương 

pháp phân tích và giải quyết vấn đề,...; 

 Góp phần nâng cao kỹ năng kỹ năng phân tích, xử lý số liệu thống kê, khảo sát và viết 

báo cáo nghiên cứu khoa học; 

 Góp phần nâng cao nhận thức chuyên sâu về dự báo nhân lực, dự báo nhu cầu đào tạo, 

về mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nhân lực, về phân tích nhu cầu thị trường làm 

căn cứ cho xây dựng chương trình đào tạo,... cho cả cán bộ nghiên cứu tham gia đề tài, 

các trường đại học tham gia vào nghiên cứu và cả các cấp quản lý; 

 Góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên, cựu sinh viên, lãnh đạo và nhân viên 

doanh nghiệp về định hướng ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường 

lao động.   

- Về đào tạo sau đại học: 

 Kết quả nghiên cứu được sử dụng có giá trị tham chiếu cho học viên cao học, nghiên cứu 

sinh và các nghiên cứu tiếp theo về chủ đề liên quan; 

 Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh. 

22.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

(Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ quan/ tổ 

chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu) 



Kết quả nghiên cứu của đề tài là các căn khoa học và thực tiễn cho các cơ quan quản lý nhà nước 

về giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo tham khảo trong quá trình hoạch định và xây 

dựng chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo và các chỉ tiêu liên quan. Ngoài ra, kết quả 

nghiên cứu còn là tài liệu tham khảo cho các Bộ/ Ngành liên quan và những tổ chức, cá nhân 

quan tâm đến lĩnh vực này. 

Kết quả nghiên cứu Phương thức chuyển giao Địa chỉ ứng dụng 

Báo cáo tổng hợp  

Báo cáo chuyên đề kinh 

nghiệm quốc tế về định hướng 

phát triển nguồn nhân lực và 

chính sách đào tạo công nghệ 

thông tin đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế. 

Hội thảo, hội nghị thông 

báo/công bố kết quả nghiên 

cứu; 

Xuất bản các ấn phẩm liên 

quan: bài viết đăng tạp chí 

trong nước hoặc quốc tế, bài 

viết trong các hội thảo, sách 

chuyên khảo; 

Sự tham gia của học viên cao 

học, nghiên cứu sinh trong quá 

trình triển khai đề tài. 

Các cơ quan, các nhà khoa 

học nghiên cứu về nhân lực, 

đào tạo nhân lực, thị trường 

lao động; 

Các nhà quản lý và hoạch 

định chính sách về phát triển 

và sử dụng nhân lực, đào tạo 

nhân lực; 

Các học viên cao học và 

nghiên cứu sinh. 

Hệ thống các tiêu chí, chỉ báo 

đánh giá khả năng đáp ứng 

của nhân lực được đào tạo 

trình độ đại học ngành công 

nghệ thông tin với nhu cầu 

của thị trường lao động 

Hội thảo, hội nghị thông 

báo/công bố kết quả nghiên 

cứu. 

Chính phủ và các Bộ/ ngành: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Lao động Thương binh và Xã 

hội, Bộ Kế hoạch và đầu tư, 

Bộ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường,…   

Bản đề xuất hệ thống giải 

pháp đảm bảo điều kiện phát 

triển các chương trình đào tạo 

nhân lực trình độ đại học 

ngành công nghệ thông tin 

Hội thảo, hội nghị thông 

báo/công bố kết quả nghiên 

cứu; 

Cung cấp hệ thống các giải 

pháp giúp Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và các cơ quan có thẩm 

quyền hoạch định chính sách 

quản lý công tác đào tạo và 

định hướng xây dựng chương 

trình đào tạo bậc đại học ngành 

công nghệ thông tin. 

Các cơ quan quản lý nhà 

nước về giáo dục, các cơ sở 

đào tạo nhân lực ở trung 

ương và các địa phương có 

liên quan. 

 

Bản Dữ liệu dự báo về nhu 

cầu tổng thể  nhân lực theo 

ngành kinh tế đến năm 2025 

Hội thảo, hội nghị thông 

báo/công bố kết quả nghiên 

cứu; 

Cung cấp các cơ sở dữ liệu dự 

báo, tài liệu tham khảo làm căn 

cứ khoa hoc, và văn bản đề 

Các cơ quan quản lý nhà 

nước về giáo dục, các cơ sở 

đào tạo nhân lực ở trung 

ương và các địa phương có 

liên quan; 

Các cơ quan nghiên cứu giáo 

Cơ sở dữ liệu thực trạng đào  

tạo nhân lực trình độ đại học 

ngành công nghệ thông tin 



xuất, chỉ dẫn cho các tổ chức 

quản lý, các cơ sở đào tạo, các 

nhà hoạch định chính sách, các 

cá nhân (nếu có nhu cầu). 

dục, dự báo nhu cầu đào tạo, 

cung ứng nhân lực, thị trường 

lao động; 

Các đơn vị sử dụng nhân lực. 

Sinh viên, người học và 

người lao động. 

 
 

IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  
(Giải trình chi tiết trong Phần dự toán chi tiết kèm theo) 

Đơn vị tính: đồng 

23 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công lao 

động (khoa 

học, phổ thông) 

Nguyên, 

vật liệu, 

năng 

lượng 

Thiết 

bị, 

máy 

móc 

Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi khác 

 Tổng kinh phí 5,000,000,000  3,003,574,400        1,996,425,600  
 Trong đó:             

1 Ngân sách 

SNKH: 5,000,000,000  3,003,574,400        1,996,425,600  

 - Năm thứ 

nhất*: 2,698,860,800  1,575,460,800        1,123,400,000  

 - Năm thứ hai*: 1,867,101,250  1,153,375,650         713,725,600  

 - Năm thứ ba*:  434,037,950   274,737,950         159,300,000  

2 Nguồn khác  

(vốn huy 

động,...) 

      

 (*): chỉ dự toán khi đề tài đã được phê duyệt 
  
  



 
 

Ngày……tháng …… năm 2017 Ngày……tháng …… năm 2017 
Chủ nhiệm đề tài 
(Họ tên và chữ  ký) 

 
 
 
 

Trần Thị Thái Hà 
 

Văn phòng Chương trình  
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 
 
 

Ngày……tháng …… năm 2017 Ngày……tháng …… năm 2017 
Tổ chức chủ trì đề tài 

(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
TL. Bộ trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường  

(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 
 
 
 
 

  



Biểu I.1 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN/DỰ ÁN SXTN 

A. Danh sách các thành viên tham gia chính 

TT Họ và tên, học hàm, 

học vị 

Chức danh thực 

hiện4 

Tổ chức công tác 

1.  PGS.TS. Trần Thị 

Thái Hà 

Chủ nhiệm đề tài Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo 

Nhu cầu đào tạo nhân lực, Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam 

2.  ThS. Ngô Thị Thanh 

Tùng 

Thư ký đề tài Trưởng phòng Dự báo nhu cầu đào tạo nhân 

lực, Trung tâm Phân tích và Dự báo Nhu cầu 

đào tạo nhân lực, Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

3.  GS.TS. Trần Công 

Phong 

Thành viên tham 

gia chính 

Viện trưởng, Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 

4.  PGS.TS. Nguyễn 

Thị Lan Hương 

Thành viên tham 

gia chính 

Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao 

động & Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội. 

5.  PGS.TS. Đặng Bá 

Lãm 

Thành viên tham 

gia chính 

Chuyên gia độc lập 

6.  PGS. TS Đỗ Trung 

Tuấn  

Thành viên tham 

gia chính 

Giảng viên cao cấp ngành Công nghệ thông 

tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học 

quốc gia Hà Nội 

7.  TS. Hà Thúc Viên Thành viên tham 

gia chính 

Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Việt-

Đức 

8.  TS. Trần Văn Hùng Thành viên tham 

gia chính 

Nguyên Phó giám đốc Trung tâm Phân tích 

và Dự báo Nhu cầu đào tạo nhân lực, Viện 

Khoa học Giáo dục Việt Nam 

9.  ThS. Đinh Thị Bích 

Loan 

Thành viên tham 

gia chính 

Trưởng phòng Thống kê Giáo dục và Nhân 

lực Trung tâm Phân tích và Dự báo Nhu cầu 

đào tạo nhân lực, Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

10.  Ths. Phạm Ngọc 

Toàn 

Thành viên tham 

gia chính 

Phó giám đốc Phụ trách  trung tâm Thông tin, 

Phân tích và Dự báo Chiến lược, Viện Khoa 

học Lao động & Xã hội, Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội. 

 

  

                                                           
4 Theo quy định tại bảng 1 Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, 
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. 



B. Danh sách các thành viên tham gia 

TT
 

Họ và tên, học hàm, học vị
 

Chức danh thực hiện
 

Tổ chức công tác
 

1.  TS. Mai Thị Thu Thành viên tham gia  Giám đốc Trung tâm Thông tin 

và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc 

gia 

2.  TS. Đặng Đức Anh Thành viên tham gia Trưởng ban, Ban Phân tích và 

Dự báo, Trung tâm Thông tin và 

Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia 

3.  TS. Lương Minh Phương Thành viên tham gia ĐH Hà Nội 

4.  TS. Ngô Thị Phương Lan Thành viên tham gia Phó hiệu trưởng ĐH KHXHNV, 

Đại học Quốc gia Tp HCM 

5.  Ths.Nguyễn Văn Chiến Thành viên tham gia Bộ Nông nghiệp  

6.   TS. Nguyễn Thị Thu Mai Thành viên tham gia Viện KHGD VN 

7.  TS. Phạm Quang Sáng Thành viên tham gia Hội Khuyến học Việt Nam 

8.  Ths. Phan Thị Minh Hiền Thành viên tham gia  Trung tâm Thông tin và Dự báo 

Kinh tế xã hội Quốc gia 

9.  TS. Nguyễn Lê Hà Thành viên tham gia Đại học Quang Trung 

10.   Nguyễn Thị Kim Chi Thành viên tham gia  Viện KHGDVN 

11.  Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên tham gia Viện KHGDVN 

12.  PGS.TS. Vương Thanh Hương Thành viên tham gia  Viện KHGD VN 

13.  TS. Nguyễn Hồng Vân Thành viên tham gia  Viện KHGD VN 

14.  PGS. TS. Trần Huy Hoàng Thành viên tham gia  Viện KHGD VN 

15.  TS. Lê Đông Phương Thành viên tham gia Viện KHGD VN 

16.  GS.TS. Phan Văn Kha Thành viên tham gia Viện KHGD VN 

17.  TS. Nguyễn Tiến Thăng Thành viên tham gia Trung tâm Cung ứng và Đào tạo 

nhân lực 

18.  Th.S Trần Phương Thành viên tham gia Trung tâm Cung ứng và Đào tạo 

nhân lực 

 

 

 
  



C. Danh sách Cán bộ hỗ trợ (kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ)  

TT
 

Họ và tên, học hàm, học vị
 

Chức danh thực hiện
 

Tổ chức công tác
 

1.  Ths. Nguyễn Thị Lê Cán bộ hỗ trợ Bộ GD&ĐT 

2.  Trần Hữu Việt Cán bộ hỗ trợ Trung tâm Cung ứng và Đào tạo 

nhân lực 

3.  Phạm Thị Vân Cán bộ hỗ trợ Viện KHGD VN 

4.  Vũ Anh Thơ Cán bộ hỗ trợ Viện KHGD VN 

5.  Nguyễn Thị Mai Hương Cán bộ hỗ trợ Viện KHGD VN 

6.  Mai Thị Hương Cán bộ hỗ trợ Viện KHGD VN 

7.  Vũ Thị Thanh Hoa Cán bộ hỗ trợ Viện KHGD VN 

8.  Lương Thị Nga Cán bộ hỗ trợ Viện KHGD VN 

9.  Ths. Nguyễn Thị Hương Lan Cán bộ hỗ trợ Viện KHGD VN 

10.  Ths. Bùi Vũ Hoà Cán bộ hỗ trợ Viện KHGD VN 

11.  Ths.Mai Thị Thu Cán bộ hỗ trợ Viện KHGD VN 

12.  Lại Thị Hoa Cán bộ hỗ trợ Trung tâm Cung ứng và Đào tạo 

nhân lực 

 
 
 
 

 

 

………, ngày...... tháng ...... năm 2017 

 

………, ngày...... tháng ...... năm 2017  

Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 

 (Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 

 
 
 
 
 

Trần Thị Thái Hà  



Biểu I.2 
PHƯƠNG ÁN THUÊ CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN/DỰ ÁN SXTN 

 

1. Thuê chuyên gia trong nước 
 

Số 
TT 

Họ và tên, học 
hàm, học vị 

Thuộc tổ chức Lĩnh vực 
chuyên 

môn 

Nội dung thực hiện và giải 
trình lý do cần thuê 

Thời 
gian 
thực 

hiện quy 
đổi 

(tháng) 

1. GS. TS 
Nguyễn Thúc 
Hải 

Chuyên gia độc 
lập, Chủ tịch Hội 
đồng Chức danh 
GS ngành CNTT 

Công 
nghệ 
Thông tin 

Tư vấn cho các nội dung liên 
quan đến xu thế, chiến lược 
phát triển và đào tạo nhân 
lực công nghệ thông tin. 

2 

2. Bà Phan Ngọc 
Mai Phương 

Viện phó Viện 
Chiến lược và 
Phát triển, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư 

Kinh tế 
phát triển 

Tư vấn cho các nội dung 
nghiên cứu liên quan tới 
chính sách, chiến lược phát 
triển kinh tế-xã hội 

4 

3. THKH Phạm 
Đỗ Nhật Tiến 

Chuyên gia giáo 
dục 

Quản lý 
Giáo dục 

Tư vấn cho các nội dung 
nghiên cứu về xu hướng, giải 
pháp phát triển nhân lực và 
các  chương trình đào tạo 
đáp ứng yêu cầu thị trường 
LĐ 

4 

4. GS.TS Đặng 
Ứng Vận 

Hiệu trưởng Đại 
học Hòa Bình 

Quản lý 
Giáo dục 
đại học 

Tư vấn cho các nội dung 
nghiên cứu về quản lý đào 
tạo trong các trường đại học 
và định hướng phát triển các 
chương trình đào tạo 

3,5 

 

2. Mời chuyên gia nước ngoài (cộng tác song phương, trao đổi học thuật, không tính 
lương) 

 

Số 
TT 

Họ và tên, 
học hàm, 

học vị 

Thuộc tổ 
chức 

Lĩnh vực 
chuyên 

môn 

Nội dung thực hiện và giải 
trình lý do cần thuê 

Thời gian 
thực hiện 
quy đổi 
(tháng) 

1 TS. 
Nolwen 
Henaff 

Viện Nghiên 
cứu Phát triển 
Pháp (IRD) 

Chuyên gia 
kinh tế giáo 
dục 

Tư vấn cho các nội dung 
nghiên cứu liên quan tới định 
hướng phát triển kinh tế, xã 
hội và sự tác động đến đào tạo 
nhân lực 

2 

………, ngày...... tháng ...... năm 20.... ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... 

Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 

 (Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 

 

 



 
 

40

 


