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CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 

1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu  

Các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc đều thống nhất quan điểm về vai trò đặc 

biệt quan trọng của nguồn nhân lực và chất lƣợng nguồn nhân lực trong phát triển kinh 

tế - xã hội của các quốc gia. Đây cũng là một vấn đề đặc biệt quan trọng và đƣợc quan 

tâm, đƣợc coi là một trong các đột phá chiến lƣợc tại Việt Nam trong điều kiện hội 

nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, chƣa có nhiều nghiên cứu toàn diện về 

nguồn nhân lực cũng nhƣ chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam. 

Từ các số liệu thống kê có thể thấy rằng Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số 

vàng với lại nhiều lợi thế về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng 

thời, năng suất lao động của ngƣời Việt Nam không ngừng tăng trong các năm qua, góp 

phần không nhỏ thu hẹp dần khoảng cách tƣơng đối của năng suất lao động Việt Nam so 

với nƣớc ASEAN. Bên cạnh đó, đào tạo tại Việt Nam đã bƣớc đầu gắn với nhu cầu của 

doanh nghiệp và thị trƣờng lao động; cơ cấu ngành nghề đào tạo từng bƣớc đƣợc điều 

chỉnh theo cơ cấu ngành nghề sản xuất, kinh doanh; đã mở thêm nhiều ngành nghề đào 

tạo mới mà thị trƣờng lao động có nhu cầu và các ngành nghề phục vụ cho việc chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm cho ngƣời lao động. Việt Nam đã phát triển 

đƣợc đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đông đảo. Nhiều nhà kinh tế, cán bộ nghiên 

cứu khoa học của Việt Nam đã tiếp thu và tiếp cận đƣợc với tiến bộ khoa học và công 

nghệ hiện đại của thế giới; nhiều công nhân, lao động Việt Nam thông qua xuất khẩu lao 

động và các chuyên gia nƣớc ngoài đã có điều kiện tiếp cận đƣợc với những máy móc 

thiết bị hiện đại và tác phong lao động công nghiệp…, nhờ đó chất lƣợng nguồn nhân 

lực Việt Nam cũng đã và đang ngày càng đƣợc nâng cao. 

Mặc dù vậy, nguồn nhân lực Việt Nam cũng còn khá nhiều hạn chế. Tại Việt 

Nam, lực lƣợng lao động đông về số lƣợng nhƣng chất lƣợng chƣa cao do thiếu lao 

động có tay nghề cao, sức bền còn hạn chế, kỹ năng quản lý còn nhiều bất cập. Sự mất 

cân đối về kỹ năng của ngƣời lao động và yêu cầu của thị trƣờng lao động dẫn tới thực 

tế là nguồn nhân lực Việt Nam chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thị trƣờng lao động. 

Đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao vẫn còn rất thiếu so với nhu cầu xã hội để phát triển 

các ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam, nhất là để thực hiện nhiệm vụ tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu cũng nhƣ nâng cấp vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị đó. 

Nền kinh tế thị trƣờng và quá trình hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội mới 

đối với lao động Việt Nam. Với việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới 

(WTO), thực hiện các cam kết mở cửa thị trƣờng đã thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong 

nƣớc phát triển, thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài  gia tăng, ngày càng có nhiều cơ hội việc làm 

cho ngƣời lao động, đặc biệt là trong các ngành sử dụng nhiều lao động với giá trị xuất 

khẩu cao nhƣ: dệt may, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp, v.v. Cạnh tranh với 

hàng nhập khẩu và yêu cầu cao đối với các mặt hàng xuất khẩu cũng thúc đẩy các doanh 

nghiệp sản xuất trong nƣớc nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm, từ đó dẫn đến 



 
 

đòi hỏi cấp thiết là phải nâng cao trình độ và kỹ năng của ngƣời lao động. Bên cạnh sự 

cạnh tranh về việc làm, việc tập trung sản xuất các mặt hàng có hàm lƣợng lao động cao 

cũng tác động đến công tác đào tạo, làm tăng tỷ trọng lao động có trình độ chuyên môn 

kỹ thuật trong tổng lực lƣợng lao động. Nhìn chung, kinh tế thị trƣờng trong bối cảnh 

hội nhập có tác động tích cực thúc đẩy tạo ra nhiều việc làm mới với yêu cầu về trình độ 

kỹ năng cao. Những thay đổi này sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển lực lƣợng lao 

động cả về chất và lƣợng; là cơ hội để Việt Nam có một thị trƣờng lao động phát triển, 

nâng cao dần chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia. 

Nền kinh tế thị trƣờng và quá trình hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội việc 

làm nhƣng cũng có nhiều yêu cầu cao hơn đối với ngƣời lao động và tiêu chí tuyển 

dụng. Điều đó đòi hỏi ngƣời lao động phải có nhiều kỹ năng khác ngoài kiến thức 

chuyên môn nhƣ: khả năng giao tiếp, sử dụng vi tính, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

báo cáo, kỹ năng tìm hiểu và xử lý thông tin. Muốn thành công trong môi trƣờng cạnh 

tranh, ngƣời lao động Việt Nam phải có ý thức mở rộng kiến thức nghề nghiệp, nâng 

cao năng lực tƣ duy khoa học, độc lập, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, áp dụng 

công nghệ mới không ngừng phát triển kỹ năng nghề nghiệp… để hình thành tri thức, 

bản lĩnh, vững vàng hội nhập. Trên thực tế, chất lƣợng nguồn nhân lực của Việt Nam 

còn thấp và có khoảng cách khá lớn so với các nƣớc trong khu vực, và ngay cả so với 

nhu cầu của thị trƣờng lao động trong nƣớc. 

Chính vì các lý do nêu trên, một nghiên cứu toàn diện về chất lƣợng nguồn 

nhân lực (NNL) quốc gia của Việt Nam là rất quan trọng nhằm chỉ ra các khoảng trống 

giữa thực trạng chất lƣợng NNL và yêu cầu của nền kinh tế thị trƣờng, của thị trƣờng 

lao động; từ đó đề xuất các giải pháp tổng thể và cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng 

NNL Việt Nam. Do đó, nhóm nghiên cứu đề xuất thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất 

các giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trƣờng” 

với mục tiêu tìm hiểu và giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trong nhiệm vụ nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay. 

Nghiên cứu này sẽ làm rõ mô hình và khung cơ sở lý luận để phân tích, đánh 

giá chất lƣợng NNL quốc gia trong nền kinh tế thị trƣờng; đề xuất khung phân tích chất 

lƣợng NNL đã có chỉnh sửa nhằm phù hợp với bối cảnh của Việt Nam trong cơ chế thị 

trƣờng định hƣớng XHCN. Đồng thời, nghiên cứu này là nghiên cứu mang tính thực 

nghiệm cao với các điều tra khảo sát và phỏng vấn chuyên sâu ở phạm vi rộng, phân tích 

rõ các nhân tố ảnh hƣởng trọng yếu đến chất lƣợng NNL của Việt Nam từ giai đoạn 

1986 trở lại đây, làm cơ sở đảm bảo đƣợc tính hiệu quả và tính ứng dụng của các giải 

pháp đƣợc đề xuất. Hơn thế nữa, đề tài nghiên cứu các bài học kinh nghiệm quốc tế để 

xây dựng các định hƣớng và giải pháp cho việc phát triển NNL của Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay. Trên cơ sở thực tế tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, các giải pháp và 

đề xuất từ nghiên cứu này sẽ đảm hƣớng tới tính toàn diện, đứng từ nhiều góc độ khác 

nhau để cùng phối hợp nâng cao chất lƣợng NNL Việt Nam, ví dụ nhƣ từ góc độ của 



 
 

đầu tƣ xã hội, góc độ của hoạch định chính sách, góc độ của nhà trƣờng và các cơ sở 

giáo dục và đào tạo, của ngƣời sử dụng lao động, của phụ huynh và ngƣời học, v.v. 

1.2.  Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát: Đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực và các yếu tố ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam để đề xuất các giải pháp nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trƣờng. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Làm rõ khung cơ sở lý luận nhằm phân tích, đánh giá chất lƣợng nguồn nhân 

lực và đặc biệt là các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong 

cơ chế thị trƣờng; đề xuất khung phân tích chất lƣợng nguồn nhân lực đã có chỉnh sửa 

nhằm phù hợp với bối cảnh của Việt Nam trong cơ chế thị trƣờng định hƣớng XHCN. 

- Khảo sát, phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực quốc gia. 

- Đánh giá thực trạng về cơ cấu và trình độ của nguồn nhân lực Việt Nam, đặc 

biệt trong một số ngành và lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế bao gồm ngân hàng 

bảo hiểm, y tế dƣợc phẩm hóa chất, công nghệ thông tin, sản xuất công nghiệp, thủy 

sản và du lịch. Ngoài ra, định hƣớng và nhu cầu nguồn nhân lực trong những ngành 

nghề và lĩnh vực này cũng sẽ đƣợc tìm hiểu. 

- Nghiên cứu yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cụ thể cho nguồn nhân lực trong 

một số nhóm ngành và lĩnh vực tại Việt Nam bao gồm ngân hàng bảo hiểm, y tế dƣợc 

phẩm, hóa chất, công nghệ thông tin, sản xuất công nghiệp, thủy sản và du lịch. 

- Đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực của Việt 

Nam từ 1986 đến nay, trong đó chỉ rõ vai trò của giáo dục và giáo dục đại học. 

- Đánh giá thực trạng cung và cầu đào tạo nhân lực hiện nay ở Việt Nam, đánh 

giá thực trạng phát triển nguồn cung - cầu đó theo cơ cấu trình độ, theo ngành nghề 

trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế thị trƣờng ở Việt Nam. 

- Xác định vai trò của các bên tham gia thị trƣờng đào tạo nhân lực tại Việt 

Nam, đánh giá tác động của các chính sách của Nhà nƣớc đến sự phát triển của thị  

trƣờng này. 

- Phân tích thành công, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khi thực hiện nhiệm 

vụ nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia, đặc biệt liên quan đến giáo dục và 

giáo dục đại học. 

- Phân tích bối cảnh, cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam 

trong giai đoạn mới. 

- Đề xuất định hƣớng tổng thể, các chính sách và giải pháp cụ thể để nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trƣờng. 



 
 

1.3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị 

trƣờng. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Về thời gian: từ giai đoạn 1986 tại Việt Nam trở lại đây. Tuy nhiên, đề tài tập 

trung vào phân tích thông tin và số liệu trong 10 năm gần đây trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế của Việt Nam đặc biệt sâu rộng và nền kinh tế thị trƣờng đƣợc coi là đã 

hình thành. 

- Về không gian: 

+ Tại Việt Nam: Trong khuôn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu tập trung nghiên 

cứu tại 7 thành phố bao gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phỏng, Quảng Ninh, Huế, Đà 

Nẵng và Vũng Tàu. Đây đều là các thành phố mà nguồn nhân lực cả nƣớc tập trung về 

rất đông. Ngoài giới hạn phạm vi nghiên cứu về mặt không gian, nhóm nghiên cứu còn 

tập trung nghiên cứu nguồn nhân lực của một số ngành nghề bao gồm thủy sản, công 

nghệ thông tin, sản xuất công nghiệp, y tế - dƣợc phẩm, tài chính - ngân hàng và du lịch. 

+ Tại nƣớc ngoài: Khảo sát kinh nghiệm quốc tế đƣợc tiến hành ở Đài Loan. 

Nghiên cứu tại bàn sẽ đƣợc tiến hành với mục tiêu tìm hiểu thị trƣờng nguồn nhân lực 

tại một số quốc gia khác (thuộc 2 nhóm: các nƣớc có nền kinh tế phát triển nhƣ Mỹ, 

Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… và các nƣớc có một số điều kiện tƣơng đồng với Việt Nam 

nhƣ Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc…). 

- Về nội dung: 

Đề tài tiến hành khảo sát điều tra trên thị trƣờng lao động và hệ thống giáo dục 

đào tạo của Việt Nam, phỏng vấn các đối tƣợng nhƣ các nhà hoạch định chính sách, 

ngƣời sử dụng lao động trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau của nền kinh tế, các 

cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, đề tài cũng khảo sát kinh nghiệm quốc tế trong phát 

triển nguồn nhân lực quốc gia, so sánh đặt trong bối cảnh cụ thể trong từng giai đoạn 

phát triển kinh tế - xã hội của các nƣớc và rút ra các bài học cho Việt Nam. 

Đề tài cũng tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ cơ sở lý luận về chất lƣợng nguồn 

nhân lực quốc gia trong nền kinh tế thị trƣờng, từ những định hƣớng phát triển của 

Việt Nam trong cơ chế thị trƣờng định hƣớng XHCN, từ kinh nghiệm quốc tế về nâng 

cao chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia, và từ thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực 

Việt Nam. Ngoài ra, với những định hƣớng phát triển của mô hình kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng XHCN đã đƣợc trình bày rõ tại Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

đề tài nhìn nhận vai trò kiến tạo của Nhà nƣớc, vai trò của doanh nghiệp nhà nƣớc, vai 

trò của kinh tế tƣ nhân sẽ là những trụ cột để tạo nên sức mạnh kinh tế cho quốc gia. 

Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia cũng sẽ đƣợc 



 
 

tìm hiểu và trao đổi nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong điều 

kiện thực tiễn chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam. 

Đề tài cũng làm rõ các nhân tố trọng yếu ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân 

lực của Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến nay. Một số yếu tố quan trọng bao gồm: 

+ điều kiện phát triển kinh tế-xã hội; 

+ hệ thống giáo dục đại học; 

+ cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực; 

+ môi trƣờng và điều kiện làm việc; 

+ các nhân tố nhân khẩu học, môi trƣờng và điều kiện sống; 

1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Vận dụng những phƣơng pháp nghiên cứu định tính và định lƣợng nhằm phân 

tích, thống kê, so sánh dữ liệu sơ cập và dữ liệu thứ cấp để tìm hiểu thực trạng chất 

lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam. 

- Đối với số liệu thứ cấp: nhóm tác giả nghiên cứu các số liệu trên các website 

của tổng cục thống kê, tổ chức lao động quốc tế  

- Số liệu sơ cấp sẽ đƣợc thu thập thông qua phỏng vấn sâu đối với 20 cá nhân 

bao gồm lãnh đạo cấp cao của một số trƣờng đại học; lãnh đạo, quản lý của một số sở, 

ban ngành quản lý của nhà nƣớc nhƣ Sở lao động thƣơng binh & xã hội, Sở du lịch, 

Bộ Y tế, Tổng cục du lịch, lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp, các hiệp hội ngành 

nghề. Ngoài ra đối với dữ liệu này nhóm nghiên cứu còn tiến hành khảo sát thông qua 

phiếu điều tra tại doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục tại 7 tỉnh, thành phố. 

1.5. Kết cấu của đề tài 

Đề tài đƣợc kết cấu thành 5 chƣơng, cụ thể nhƣ sau: 

Chƣơng 1: Phần Mở đầu 

Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia, nền kinh tế 

thị trƣờng, nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa 

Chƣơng 3: Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực quốc 

gia 

Chƣơng 4: Thực trạng chất lƣợng và các yếu tố ảnh hƣớng đến chất lƣợng 

nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trƣờng 

Chƣơng 5: Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ 

chế thị trƣờng 

  



 
 

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 

QUỐC GIA, KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ĐỊNH HƢỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

 

2.1. Những vấn đề lý luận chung về nguồn nhân lực quốc gia – chất lƣợng 

nguồn nhân lực quốc gia 

2.1.1. Nguồn nhân lực quốc gia 

Các nhân tố tác động trực tiếp đến tăng trƣởng nền kinh tế của một quốc gia bao 

gồm: Nguồn lực con ngƣời, tài nguyên thiên nhiên, vốn, công nghệ, cơ chế quản lý (yếu 

tố chính trị và xã hội)… Trong đó nguồn lực con ngƣời - hay còn gọi là nguồn nhân lực 

- là một thành phần cốt lõi của mọi nền kinh tế, bất kể quy mô nền kinh tế đó thế nào. 

2.1.1.1. Định nghĩa  

Từ những quan điểm về nguồn nhân lực nói chung, đặt trong phạm vi rộng 

hơn, có thể rút ra định nghĩa về nguồn nhân lực quốc gia nhƣ sau:  

“Nguồn nhân lực quốc gia là tổng thể số lượng và chất lượng con người 

của một quốc gia, với tổng hoà các tiêu chí về thể chất, trí tuệ và những phẩm chất 

cá nhân, tinh thần tạo nên năng lực mà bản thân con người và xã hội đã, đang và 

sẽ huy động vào quá trình lao động sáng tạo vì sự phát triển và tiến bộ xã hội„. 

2.1.1.2. Đặc điểm cơ bản 

Có thể chỉ ra một số đặc điểm cơ bản về nguồn nhân lực quốc gia nhƣ sau: 

Một là, theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực quốc gia đƣợc hiểu là nguồn lực con 

ngƣời của một quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, xã 

hội. Theo nghĩa hẹp có thể lƣợng hóa đƣợc là một bộ phận của dân số bao gồm những 

ngƣời trong độ tuổi quy định, có khả năng lao động, không kể đến trạng thái có hay 

không làm việc.  

Hai là, nói đến nguồn nhân lực quốc gia là nói đến nguồn tiềm năng lao động 

của con ngƣời trong hoạt động kinh tế, cung cấp sức lao động cho xã hội, phản ánh 

năng lực lao động của xã hội (hoặc một tổ chức hoặc một bộ phận của hệ thống lao 

động xã hội). 

Ba là, nguồn nhân lực quốc gia không chỉ đƣợc xem xét dƣới góc độ số lƣợng 

mà còn ở khía cạnh chất lƣợng. Chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia là một khía cạnh 

tập hợp những kiến thức, kỹ năng, khả năng sáng tạo, kinh nghiệm, thói quen từ thực 

tế… mà con ngƣời tích luỹ đƣợc thông qua quá trình đầu tƣ vào giáo dục, đào tạo, y 

tế… để hình thành nên vốn con ngƣời nhằm sử dụng trong các hoạt động kinh tế.  

Bốn là, nguồn nhân lực quốc gia còn đƣợc hiểu là nơi sản sinh, nuôi dƣỡng và 

cung cấp nguồn lực con ngƣời cho sự phát triển của đất nƣớc. 



 
 

2.1.1.3. Vai trò của nguồn nhân lực quốc gia  

Nguồn nhân lực quốc gia là yếu tố quyết định tăng trƣởng kinh tế và giảm nghèo 

ở các quốc gia.  

- Nguồn nhân lực quốc gia là lực lƣợng lao động nòng cốt, cơ bản, là yếu tố 

quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia.  

- Nguồn nhân lực quốc gia là chủ thể quan trọng trong việc sáng tạo và phát huy 

lợi thế của quốc gia.  

- Nguồn nhân lực quốc gia đƣợc xem là nguồn lực vô tận so với các nguồn lực 

khác trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.  

- Nguồn nhân lực quốc gia vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho việc thực hiện 

thành công nền kinh tế thị trƣờng.  

2.1.1.4. Nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn nhân lực trình độ cao 

* Nguồn nhân lực chất lượng cao 

a, Khái niệm 

Trong Văn Kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI ghi rõ: “Nguồn nhân lực 

chất lượng cao là bộ phận ưu tú nhất của nguồn nhân lực đất nước, bao gồm 

những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống; có trình độ học 

vấn, chuyên môn cao; có sức khỏe tốt (theo độ tuổi); luôn đi đầu trong lao động, 

sáng tạo khoa học, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc...” Đó là những “Cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản 

trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học công nghệ đầu đàn”. 

b, Phân loại nguồn nhân lực chất lượng cao 

+ Những người được đào tạo bài bản: là đối tƣợng lao động có kiến thức 

chuyên môn đƣợc đào tạo thông qua trƣờng lớp, có bằng cấp, trình độ từ đại học trở 

lên, đƣợc tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại, có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp 

nhận, chuyển giao và đề xuất những giải pháp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, giải 

quyết đƣợc những vấn đề cơ bản của quá trình phát triển KT-XH.  

+ Những người có tay nghề cao: Đó là những ngƣời thông thạo về một nghề 

nghiệp nào đó, từ nghề đơn giản cho tới phức tạp trong lĩnh vực chuyên môn hẹp. 

Còn lao động chất lượng cao thể hiện ở chỗ họ có kỹ năng lao động trong lĩnh 

vực phức tạp hơn, đƣợc đào tạo tốt hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu khắt khe của thị trƣờng 

lao động và đƣợc hƣởng lƣơng cao hơn. 

* Nguồn nhân lực trình độ cao 

a, Khái niệm 



 
 

 “Nguồn nhân lực trình độ cao là những người có chuyên môn cao đã được 

qua đào tạo hoặc tự tích luỹ kiến thức nghề nghiệp, phản ánh mức độ về nhận thức, 

sự hiểu biết, kĩ năng… được xác định hoặc đánh giá cao trong 1 lĩnh vực nào đó 

theo 1 tiêu chuẩn nhất định và khả năng hoà nhập, thích ứng với những thay đổi 

của khoa học công nghệ có khả năng đóng góp cho sự phát triển của các tổ chức và 

toàn xã hội”.  

* Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao 

- Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp là điều kiện 

cơ bản, quyết định đến trình độ phát triển kinh tế - xã hội trong mọi giai đoạn khác 

nhau của quốc gia.  

- Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp quyết định 

đến trình độ phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của quốc gia.  

- Nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp sẽ là điều kiện đảm 

bảo cho việc thực hiện những bƣớc nhảy vọt và rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, 

lạc hậu về khoa học công nghệ.  

- Nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp là động lực thúc đẩy 

phát triển nền kinh tế.  

- Nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp sẽ quyết định năng 

lực cạnh tranh quốc gia.  

* Tiêu chí xác định nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao  

a, Các tiêu chí căn bản  

* Thể lực 

- Tiêu chuẩn phân loại theo thể chất: Sức khoẻ: loại 1,2,3,4,5: bao gồm: chiều 

cao, cân nặng, số đo cơ thể; Tuổi thọ; Chỉ tiêu về tình trạng bệnh tật: Nội khoa, Ngoại 

khoa, Thần kinh… 

- Các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất: Điều kiện chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; Tỷ lệ 

sinh, tử; Tiêu chí về dinh dƣỡng; Tỷ lệ biến động tự nhiên; Cơ cấu giới tính: vùng, 

miền, khu vực, quốc gia 

* Trí lực: 

- Những kỹ năng: Có đƣợc nhờ giáo dục và trải nghiệm trong cuộc sống; 

Những kiến thức cơ bản của ngành nghề 

- Trình độ văn hoá: Khả năng hiểu biết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thể 

hiện qua trình độ đào tạo (Cao đẳng, đại học hay sau đại học) 

- Trình độ chuyên môn-kỹ thuật: Trình độ chuyên môn: đƣợc thể hiện qua 

những kiến thức, kỹ năng thực hành với các chỉ tiêu về số lƣợng và tỷ lệ lao động 



 
 

đƣợc đã tạo hoặc chƣa qua đào tạo, đào tạo ở cấp độ nào (dạy nghề, cao đẳng, đại học 

hay cao hơn); Trình độ kỹ thuật: là trình độ của bộ phận lao động đƣợc đào tạo từ các 

trƣờng kỹ thuật, với kiến thức đƣợc trang bị riêng về các lĩnh vực kỹ thuật nhất định 

* Kỹ năng mềm: chính là những khả năng liên quan đến sự lãnh đạo, huấn 

luyện, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, giải quyết vấn đề. Nhƣ: Kỹ năng học và tự học; Kỹ 

năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân; Kỹ năng tƣ duy sáng tạo và mạo hiểm; 

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc; Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng 

thuyết trình; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng làm việc nhóm; 

Kỹ năng thƣơng thuyết, đàm phán…  

* Năng lực ngoại ngữ, tin học  

* Phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp 

b.  Các tiêu chí đối với một số nhóm nhân lực chất lượng cao, trình độ cao  

Nhân lực chất lƣợng cao, trình độ cao thì thuộc nhiều lĩnh vực nhƣ khoa học 

công nghệ; Quản trị kinh doanh; Lãnh đạo quản lý; Văn hóa nghệ thuật… Trong đó 

tập trung vào thảo luận 3 loại nhân lực chủ yếu: nhân lực quản lý hành chính, khoa học 

công nghê, daonh nhân và chuyên gia quản trị doanh nghiệp.   

Chỉ số đánh giá của nhóm nhân lực chất lƣợng cao: 

+ Nhân lực quản lý hành chính: Các chỉ số đánh giá: Có phẩm chất, đạo đức 

và năng lực vƣợt trội; Am hiểu tình hình chính trị, xã hội; Có tầm hiểu biết rộng; Nhạy 

cảm với cái mới; Hành động quyết đoán; Sáng tạo trên cơ sở vận dụng các thành tựu 

khoa học Quản lý hiện đại; Có khả năng thuyết phục, lôi cuốn, vận động quần chúng 

nhân dân thực hiện kế hoạch, mục tiêu đề ra… Có chỉ số Cảm xúc (EQ), Chỉ số Đạo 

đức (MQ) và Chỉ số Xã hội (SQ) cao. 

+ Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ: Là nhà khoa học dám sáng tạo ra 

các ý tƣởng mới; Có hoài bão và đam mê; Hiểu biết sâu sắc, mắm vững những lĩnh vực 

chuyên môn của mình; Nhạy cảm với cái mới; Có năng lực tổ chức, hoạt động nghiên 

cứu và triển khai nghiên cứu; Có năng lực dự báo; Có tƣ duy phản biện, phát hiện, phân 

tíc và khai thác các xu hƣớng phát triển của khoa học và công nghệ tƣơng lai; Có chỉ số 

Thông minh (IQ), chỉ số Sáng tạo (CQ) và Chỉ số Đam mê (PQ) đặc biệt cao. 

+ Đội ngũ doanh nhân, chuyên gia quản trị doanh nghiệp: Có ý tƣởng kinh 

doanh táo bạo, mạo hiểu, nhạy bén; Có kiến thức kinh doanh, có khả năng dự báo diễn 

biến thị trƣờng; Thông hiểu về luật pháp và biết tranh thủ các cơ hội để quyết định 

kinh doanh; Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán để xử lý các tình huống 

khó khăn, phức tạp. Có Chỉ số Thông minh (IQ); Chỉ số cảm xúc (EQ) và chỉ số sáng 

tạo ở mức cao. 



 
 

2.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực quốc gia 

Tầm vóc của nền kinh tế phản ánh sự phát triển của một xã hội hay quốc gia. Các 

lý thuyết kinh tế chỉ ra rằng: Để xây dựng, củng cố và phát triển đất nƣớc, chính phủ 

thƣờng quan tâm và sử dụng những nguồn lực sẵn có, trong đó có nguồn lực con ngƣời. 

2.1.2.1. Định nghĩa 

Tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu, trong khuôn khổ Đề tài này, chất lƣợng 

nguồn nhân lực quốc gia đƣợc hiểu là: 

 “Chất lượng nguồn nhân lực quốc gia là tổng hoà các giá trị bản chất cả về 

vật chất và tinh thần của con người. Bao gồm trí tuệ, kỹ năng nghề nghiệp, các năng 

lực hoạt động, phẩm chất đạo đức, tinh thần… luôn trong trạng thái vận động, thông 

qua việc tạo ra các giá trị cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia”. 

2.1.2.2. Đặc điểm cơ bản 

Với cách hiểu về chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia nhƣ là một khái niệm 

tổng hợp, đƣợc cấu thành bởi năng lực tinh thần và năng lực thể chất, tức là nói đến 

những nét đặc trƣng về trạng thái thể lực, trí lực, đạo đức và phẩm chất, sức mạnh và 

tính hiệu quả của nhũng khả năng đó. Nó thể hiện trạng thái nhất định của nguồn nhân 

lực với tƣ cách vừa là một khách thể vật chất đặc biệt, vừa là chủ thể của mọi hoạt 

động kinh tế và các quan hệ xã hội.  

 - Thể lực  là tình trạng sức khỏe của nguồn nhân lực, là sự phát triển hài hoà 

của con ngƣời cả về thể chất lẫn tinh thần (sức khỏe cơ thể và sức khoẻ tinh thần). 

- Tiêu chuẩn phân loại theo thể chất: 

+ Sức khoẻ: loại 1,2,3,4,5: bao gồm: chiều cao, cân nặng, số đo cơ thể 

+ Tuổi thọ 

+ Chỉ tiêu về tình trạng bệnh tật: Nội khoa, Ngoại khoa, Thần kinh… 

+ Các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất: các điều kiện bảo vệ và chăm sóc sức 

khỏe, các chỉ tiêu về tỷ lệ sinh tử, suy dinh dƣỡng, tỷ lệ biến động tự nhiên, cơ cấu giới 

tính của quốc gia, khu vực. 

+ Độ tuổi: đƣợc coi là chỉ tiêu quan trọng vì việc xác định độ tuổi thích hợp sẽ 

là cơ sở cốt lõi cho việc phát triển nguồn nhân lực. các nhà hoạch định chính sách có 

thể đƣa ra độ tuổi cho nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lƣợng cao.  

- Cơ cấu Giới tính:  

+ Nam nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối x  bình 

đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện 

lao động và các điều kiện làm việc khác (Điều 13 Luật Bình đẳng giới). 



 
 

+ Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các 

chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh”
1
. 

 - Trí lực: Bao gồm kiến thức và khả năng trí tuệ, sự thông minh, khả năng hiểu biết 

và kinh nghiệm, năng lực cho suy nghĩ hợp lý… đƣợc xác định bởi tri thức chung về khoa 

học, trình độ kiến thức chuyên môn, kỹ năng kinh nghiệm làm việc và khả năng tƣ duy xét 

đoán của mỗi ngƣời.  

+ Trình độ học vấn  

Trình độ học vấn của một ngƣời là lớp học cao nhất mà ngƣời đó hoàn tất trong 

hệ thống giáo dục quốc dân, đƣợc cung cấp thông qua hệ thống giáo dục chính quy, 

không chính quy và hệ thống giáo dục thƣờng xuyên, bắt đầu từ bậc giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, dạy nghề cho đến các bậc giáo dục chuyên nghiệp… ở mỗi 

cấp bậc nhƣ thế có thể gọi là một trình độ. Tóm lại, có thể hiểu trình độ học vấn chính 

là trình độ hiểu biết do học hỏi mà có. Trình độ học vấn còn là khả năng về tri thức và 

kỹ năng để có thể tiếp thu những kiến thức cơ bản, thực hiện những việc đơn giản để 

duy trì sự sống.  

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Trình độ chuyên môn là nói về khả năng, năng lực của nguồn nhân lực có thể chuyên 

về một lĩnh vực nào đó, là những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện yêu cầu 

công việc ở vị trí đang đảm nhận. Ví dụ nhƣ: kĩ sƣ công nghệ thông tin, cử nhân kinh 

tế, cử nhân hoá, dƣợc, nông nghiệp… Nghiệp vụ chính là những kỹ năng, hay phƣơng 

pháp cụ thể mà ngƣời lao động dùng để hoàn thành công việc chuyên môn, đã đƣợc 

đào tạo để nhiệm vụ khi đƣợc giao có đƣợc hiệu quả cao, trong thời gian nhanh chóng 

nhƣ yêu cầu. Mỗi ngƣời lao động sẽ thể hiện trình độ chuyên môn, hay kỹ năng của 

bản thân thông qua nghiệp vụ. Nghiệp vụ đòi hỏi mỗi ngƣời phải có sự tuân thủ tuyệt 

đối, thực hiện theo đúng quy trình và quy định đã để ra mới đem tới công việc hiệu 

quả và thuận lợi. Đối với ngƣời sử dụng nguồn lao động thì nghiệp vụ chính là thƣớc 

đó từ đó việc đánh giá năng lực của ngƣời lao động mà mình đang có đƣợc thực hiện 

tốt. 

+ Kỹ năng mềm 

Ngày nay, các doanh nghiệp khi thực hiện tuyển dụng đều tìm kiếm những ứng 

viên mà ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ (thƣờng đƣợc thể hiện qua bằng cấp, khả 

năng học vấn…) còn có những kỹ năng mềm khác hỗ trợ cho công việc. Kỹ năng mềm là 

thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng nhƣ: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo 

nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, tin học, ngoại ngữ ... là những kỹ năng thƣờng không 

phải lúc nào cũng đƣợc học trong nhà trƣờng, không liên quan đến kiến thức 

chuyên môn. Nó bổ trợ và làm hoàn thiện hơn năng lực làm việc của ngƣời lao động. 

Chúng quyết định bạn là ai, làm việc thế nào, là thƣớc đo hiệu quả cao trong công việc. 

                                                 
1 Luật bình đẳng giới của quốc hội khóa xi, kỳ họp thứ 10 số 73/2006/qh11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 



 
 

Đạo đức, phẩm chất là những đặc điểm quan trọng trong yếu tố xã hội của nguồn 

nhân lực bao gồm toàn bộ những tình cảm, tập quán phong cách, thói quen, quan niệm, 

truyền thống, các hình thái tƣ tƣởng, đạo đức và nghệ thuật..., gắn liền với truyền thống 

văn hóa. Một nền văn hóa với bản sắc riêng luôn là sức mạnh nội tại của một dân tộc.  

- Phẩm chất của nguồn nhân lực 

Chất lƣợng nguồn nhân lực còn đƣợc thể hiện qua những yếu tố vô hình không 

thể định lƣợng đƣợc bằng những con số cụ thể nhƣ: ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác 

trong lao động, biết tiết kiệm, có tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu các sản 

phẩm, có tinh thần hợp tác, tác phong làm việc khẩn trƣơng, chính xác, có lƣơng tâm 

nghề nghiệp.... nhƣng lại là những yếu tố rất quan trọng quy định bản tính của nguồn 

nhân lực và đóng vai trò quyết định sự phát triển bền vững của quốc gia (Quendler, 

2013).  

2.1.3. Vai trò của chất lượng nguồn nhân lực quốc gia 

Chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia phản ánh mối quan hệ giữa các thành 

phần tạo nên bản chất nội tại của nó, thể hiện trình độ phát triển của quốc gia đó. Chất 

lƣợng nguồn nhân lực quốc gia đƣợc đánh giá thông qua các chỉ tiêu nhƣ sức khoẻ thể 

lực, trình độ chuyên môn, trình độ học vấn của lực lƣợng lao động của xã hội, chỉ số 

phát triển nhân lực HDI (Human Development Index), đặc điểm tâm lý xã hội, kinh 

nghiệm sống, năng lực hiểu biết thực tiễn, phẩm chất đạo đức, thái độ và phong cách 

làm việc của ngƣời lao động…  

Chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia là tổng thể các tiềm năng, năng lực, khả 

năng của mỗi cá nhân, của mỗi cộng đồng và toàn xã hội đã tạo ra sự phát triển cho xã 

hội đƣợc thể hiện qua các yếu tố nhƣ giáo dục, chuyên môn, kỹ năng lao động, mức 

sống, sức khỏe, tƣ tƣởng tình cảm…  

Các lý thuyết kinh tế học hiện đại đã chỉ ra rằng nhân lực là nguồn lực, là tài 

sản quan trọng nhất của một quốc gia, điều này đƣợc thể hiện trên một số khía cạnh 

nhƣ: Chi phí cho nguồn nhân lực là chi phí khó có thể dự toán đƣợc, lợi ích do nguồn 

nhân lực tạo ra không thể xác định đƣợc một cách cụ thể mà nó có thể đạt tới một giá 

trị vô cùng to lớn. Nguồn nhân lực quốc gia vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho hoạt 

động của quốc gia đó. Vì vậy một quốc gia đƣợc đánh giá mạnh hay yếu, phát triển 

hay tụt hậu phụ thuộc phần lớn vào chất lƣợng nguồn nhân lực của quốc gia đó. Một 

lực lƣợng lao động chất lƣợng cao luôn là lợi thế cạnh tranh vững chắc cho các quốc 

gia. Ở một khía cạnh khác, đầu tƣ vào con ngƣời đƣợc xem là cách đầu tƣ hiệu quả 

nhất, quyết định khả năng tăng trƣởng nhanh, bền vững của một đất nƣớc, đảm bảo 

khả năng, trình độ của đội ngũ ngƣời lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

cạnh tranh quốc tế…  



 
 

2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia  

Ở tất cả các quốc gia, phát triển nguồn nhân lực là sự tác động của rất nhiều 

các yếu tố. Những yếu tố này hoà nhập vào nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ, trong khi 

phẩm chất, đạo đức chịu tác động của truyền thống văn hóa và thể chế chính trị, thì 

tình trạng sức khoẻ, thể lực lại chịu tác động của chế độ dinh dƣỡng và chăm sóc y tế, 

còn tình trạng trí lực lại chịu tác động của giáo dục đào tạo. 

2.2.1. Ảnh hưởng của giáo dục và đào tạo 

Giáo dục đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực thể hiện ở các vai trò sau:  

Thứ nhất, Giúp cho ngƣời học có tri thức, trình độ chuyên môn, trình độ tƣ 

duy đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội.  

Thứ hai, Giúp cho ngƣời học phát triển và hoàn thiện nhân cách, đạo đức nghề 

nghiệp, nâng cao thể chất đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc.  

Thứ ba, Giúp cho ngƣời học có đƣợc phƣơng pháp làm việc khoa học và khả 

năng thích ứng nhanh với biến đổi của môi trƣờng làm việc trong nƣớc và quốc tế.  

2.2.2. Ảnh hưởng của trình độ kinh tế - xã hội 

Những nghiên cứu và thực tế cho thấy sự tác động 2 chiều của cả điều kiện 

kinh tế-xã hội và nguồn nhân lực. Trạng thái kinh tế-xã hội sẽ là nền tảng của phát 

triển xã hội, ảnh hƣởng mạnh mẽ tới phát triển nguồn nhân lực quốc gia và ngƣợc lại, 

nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, là thƣớc đo tổng hợp để đánh giá và xác định mức 

độ cao thấp về chất lƣợng của quốc gia đó.  

2.2.3. Ảnh hưởng của cơ chế chính sách 

Chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, là mục tiêu, là động lực để 

phát triển nhanh và bền vững trong mọi giai đoạn phát triển, đặc biệt là trong phát triển 

nguồn nhân lực. Chính sách xã hội phải đƣợc đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và 

thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế, phù hợp với trình độ phát triển và khả năng 

nguồn lực trong từng thời kỳ.  

2.2.4. Ảnh hưởng từ môi trường, điều kiện làm việc tại doanh nghiệp 

2.2.4.1. Chính sách s  dụng nguồn nhân lực  

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của mọi nền kinh tế. 

Chính vì vây, chủ trƣơng xây dựng chính sách sử dụng nguồn nhân lực để tạo cơ hội 

bình đẳng cho mọi cá nhân nhằm phát huy đƣợc năng lực của mình thực hiện chiến 

lƣợc phát triển đất nƣớc là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. 

2.2.4.2. Chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực 

Chính sách đãi ngộ lao động là một trong những vấn đề quan trọng đối với 

phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu của chính sách này là tạo mọi điều kiện cho ngƣời 



 
 

lao động an tâm, gắn bó dài lâu với quá trình sản xuất. Đánh giá hiệu quả công việc 

của ngƣời lao động phải đi kèm với các biện pháp đãi ngộ, khen thƣởng, thu nhập.  

2.2.4.3. Điều kiện làm việc  

Muốn phát triển toàn diện nguồn nhân lực không thể tách rời điều kiện làm 

việc. Sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trƣờng đến các ngành sản xuất trong 

những năm qua đã làm biến đổi nhiều mặt, đặc biệt là sự xuất hiện của những quy 

trình lao động hiện đại, góp phần xây dựng một lực lƣợng lao động năng suất, hiệu quả 

và khoẻ mạnh. Môi trƣờng làm việc tốt, cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo lợi ích, sức 

khỏe, tính mạng ngƣời lao động, sẽ là động lực thu hút ngƣời lao động, đồng thời cũng 

là điều kiện tốt để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực. Khi lực lƣợng lao động yên 

tâm với quá tình sản xuất, năng suất lao động sẽ nâng cao.  

2.2.5. Ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học, môi trường và điều kiện sống 

Nhân khẩu học có tác động đến phát triển nguồn nhân lực ở những điểm sau: 

(1) Là cơ sở tự nhiên để hình thành nguồn nhân lực, nó quyết định và chi phối toàn bộ 

hoạt động sản xuất của xã hội; (2) Quy mô dân số tác động đến quy mô nguồn nhân 

lực; (3) Chất lƣợng dân số ảnh hƣởng tới phát triển nguồn nhân lực
2
; (4) Phân bố dân 

số tác động tới việc phân bố nguồn nhân lực. 

2.3. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia  

- Chỉ tiêu biểu hiện trạng thái sức khỏe của nguồn nhân lực 

Sức khỏe của nguồn nhân lực quốc gia là trạng thái thoải mái về thể chất cũng 

nhƣ tinh thần của con ngƣời. Để phản ánh điều đó có nhiều chỉ tiêu biểu hiên nhƣ: 

Tiêu chuẩn đo lƣờng về chiều cao, cân nặng, các giác quan nội khoa, ngoại khoa, thần 

kinh, tâm thần, tai, mũi, họng…Bên cạnh đó việc đánh giá trạng thái sức khỏe còn thể 

hiện thông qua các chi tiêu: tỷ lệ sinh, chết, biến động tự nhiên, tuổi thọ trung bình, cơ 

cấu giới tính… của mỗi quốc gia 

- Chỉ tiêu biểu hiện trình độ học vấn của nguồn nhân lực 

Trình độ văn hóa là sự hiểu biết của nguồn nhân lực đối với những kiến thức 

phổ thông không chỉ về lĩnh vực tự nhiên mà còn bao gồm cả lĩnh vực xã hội. Ở một 

mức độ cho phép nhất định nào đó thì trình độ văn hoá của dân cƣ thể hiện mặt bằng 

dân trí của một quốc gia. Trình độ văn hoá của nguồn nhân lực quốc gia đƣợc thể hiện 
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 Chất lƣợng dân số đƣợc đánh giá thông qua nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó có một số chỉ tiêu mang tính căn 

bản nhƣ: Chỉ số phát triển con ngƣời HDI (Human Development Index) với 3 căn cứ: (1) Thu nhập quốc dân 

bình quân đầu ngƣời (GDP PCI); (2) Trình độ dân trí với 2 tiêu chuẩn: Tỷ lệ ngƣời lớn biết chữ và tỷ lệ ngƣời đi 

học (nhập học); (3) Tuổi thọ trung bình. Chất lƣợng dân số càng cao càng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển 

nguồn nhân lực. Chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc đánh giá thông qua các tiêu thức: Sức khoẻ về thể lực và trí 

lực, trình độ học vấn, chuyên môn, trình độ lành nghề và các năng lực, phẩm chất cá nhân nhƣ ý thứ kỷ luật, tính 

hợp tác, ý thức trách nhiệm, sự chuyên tâm… Cùng với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, mức sống của ngƣời 

dân cũng là một thƣớc đo và làm cơ sở cho việc phát triển nguồn nhân lực. 

 



 
 

thông qua các quan hệ tỷ lệ: (1) Số lƣợng và tỷ lệ biết chữ; (2) Số lƣợng và tỷ ngƣời 

qua các cấp học tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, cao đẳng, đại hoc, trên 

đại học…Đây là một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng phản ánh chất lƣợng 

nguồn nhân lực cũng nhƣ trình độ phát triển của kinh tế xã hội 

- Chỉ tiêu biểu hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nguồn nhân lực 

Trình độ chuyên môn kỹ thuật thể hiện sự hiểu biết, khả năng thực hành về 

một chuyên môn, nghề nghiệp nào đó. Đó cũng là trình độ đƣợc đào tạo ở các trƣờng 

chuyên nghiệp, chính quy. Các chỉ tiêu phản ánh trình độ chuyên môn kỹ thuật 

nhƣ: (1) Số lƣợng lao động đƣợc đào tạo và chƣa qua đào tạo; (2) Cơ cấu lao động 

đƣợc đào tạo nhƣ: Cấp đào tạo, Công nhân kỹ thuật và cán bộ chuyên môn, Trình độ 

đào tạo (cơ cấu bậc thợ…) 

- Chỉ tiêu biểu hiện phẩm chất của nguồn nhân lực 

Là những giá trị chuẩn mực đạo đức, phẩm chất tốt đẹp và sự hoàn thiện nhân 

cách của con ngƣời, đƣợc biểu hiện trong thực tiễn lao động sản xuất và sáng tạo cá 

nhân. Những giá trị đó gắn liền với năng lực tƣ duy và hành động cụ thể của con 

ngƣời, tạo nên chất lƣợng của nguồn nhân lực.  

2.4. Lý thuyết chung về kinh tế thị trƣờng và nền kinh tế thị trƣờng Việt Nam 

2.4.1. Khái quát về kinh tế thị trường 

Có thể hiểu nền kinh tế thị trƣờng: Là một hình thức tổ chức kinh tế phát 

triển cao của kinh tế hàng hoá mà mọi yếu tố đầu vào và đầu ra đều được thực hiện 

qua thị trường. Nhƣ vậy, kinh tế thị trƣờng là một kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản 

phẩm đƣợc sản xuất ra là để bán trên thị trƣờng. Trong kiểu tổ chức kinh tế này, toàn 

bộ quá trình sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng, sản xuất nhƣ thế nào và cho ai 

đều thông việc mua bán, thông qua hệ thống thị trƣờng và do thị trƣờng quyết định.   

2.4.2. Những yếu tố cơ bản của kinh tế thị trường 

 - Sở hữu tư nhân  Nền kinh tế thị trƣờng đòi hỏi sự tồn tại của các chủ thể 

kinh tế độc lập dƣới nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Các chủ thể này hoàn toàn 

động lập, tự chủ trong việc quyết định: sản xuất cái gì, sản xuất nhƣ thế nào và sản 

xuất cho ai? Họ tự chịu trách nhiệm đối với quyết định sản xuất kinh doanh của bản 

thân dựa trên những tín hiệu thị trƣờng. Về bản chất, nền kinh tế thị trƣờng thị trƣờng 

có cấu trúc đa sở hữu. Trong cấu trúc, sở hữu tƣ nhân luôn luôn là thành tố tất yếu, bắt 

buộc. Phủ nhận sở hữu tƣ nhân có nghĩa là bác bỏ kinh tế thị trƣờng trên thực tế.  

- Thị trường tự do  Các doanh nghiệp tƣ nhân đƣợc tự do trao đổi và sử dụng 

các nguồn lực trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ, bán chúng trong các thị trƣờng mà 

họ lựa chọn: “Họ được tự do bán những hàng hoá và dịch vụ này tại các thị trường mà 

họ lựa chọn. Người tiêu dùng được tự do mua hàng hóa và dịch vụ tốt nhất đáp ứng 



 
 

nhu cầu và nhu cầu của họ. Người lao động được tự do tìm kiếm bất kỳ công việc nào 

mà họ đủ điều kiện” (Grigg, 2008). 

- Cạnh tranh  Nền kinh tế thị trƣờng khuyến khích cạnh tranh. Sự cạnh tranh 

trong kinh tế thị trƣờng có nghĩa là ngƣời mua và ngƣời bán đƣợc tự do tham gia hoặc 

rời khỏi thị trƣờng bất kỳ lúc nào và không bị dàng buộc bởi quy định của chính phủ. 

Đó là Cạnh tranh. 

- Hệ thống thị trường và giá cả  Nền kinh tế thị trƣờng dựa vào thị trƣờng để 

bán hàng hóa và dịch vụ. Đó là nơi mà ngƣời mua và ngƣời bán có quyền truy cập 

bình đẳng vào cùng một thông tin. Thay đổi giá cả là sự phản ánh thực tế của các luật 

cung-cầu. Đây là điều làm cho nền kinh tế thị trƣờng trở nên linh hoạt và hiệu quả.  

- Cung và cầu  Khái niệm về cung và cầu đóng một vai trò trong việc xác định 

cấu trúc giá. Nền kinh tế thị trƣờng dựa vào hệ thống giá để báo hiệu cho thị trƣờng 

điều chỉnh sản xuất và đầu tƣ. Sự hình thành giá dựa trên sự tƣơng tác của cung và cầu 

để đạt tới một trạng thái cân bằng, nơi đơn giá cho một hàng hóa hay dịch vụ cụ thể là 

tại điểm mà số lƣợng yêu cầu bằng với số lƣợng cung cấp.  

- Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước  Nền kinh tế thị trƣờng thúc đẩy việc 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực, là nền kinh tế tự điều tiết và điều chỉnh, vai trò của 

chính phủ là không quan trọng và quá cần thiết. Tuy nhiên, chính phủ vẫn có thể can 

thiệp vào thị trƣờng vì nhiều lý do và có sự ảnh hƣởng đến cách thức hoạt động, nhƣng 

hầu hết các quyết định kinh tế đều do nhà sản xuất sản xuất hàng hóa và dịch vụ cũng 

nhƣ ngƣời mua lựa chọn những gì cần mà không cần chính phủ bảo họ phải làm gì. 

Chính phủ vẫn giữ một sự tác động vào việc điều tiết thị trƣờng nhƣ: đảm bảo các thị 

trƣờng mở cửa và hoạt động; Đƣa ra những luật định cụ thể để bảo vệ thị trƣờng; Đảm 

bảo rằng mọi ngƣời đều có quyền tham gia bình đẳng vào thị trƣờng; Chính phủ tạo ra 

và thực thi luật chống độc quyền (giới hạn độc quyền) và điều chỉnh độc quyền tự, hạn 

chế cạnh tranh; Đảm bảo không có ai thao túng thị trƣờng và mọi ngƣời đều có quyền 

truy cập bình đẳng vào thông tin; Duy trì khung pháp lý và xã hội; Chính phủ tạo ra 

luật, cung cấp một hệ thống tòa án, thiết lập một hệ thống tiền tệ (tiền), xác định và 

thực thi các quyền tài sản - "họ cố gắng làm cho mọi thứ công bằng"; Cung cấp hàng 

hóa và dịch vụ công cộng; Chính phủ cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà thị trƣờng 

không thể hoặc không muốn cung cấp nhƣ hệ thống quốc phòng, đƣờng cao tốc, cảnh 

sát, bảo tàng…; Phân phối lại thu nhập; Chính phủ thiết lập thuế suất thuế thu nhập, 

cung cấp cho an sinh xã hội, bồi thƣờng thất nghiệp, trợ cấp y tế, trợ giúp cho trẻ em 

nghèo. 

2.4.3. Các mô hình phát triển kinh tế thị trường 

Dựa theo đặc điểm, các nhà nghiên cứu đã chia mô hình kinh tế thị trƣờng trên 

thế giới thành 3 nhóm tiêu biểu: 

– Mô hình thể chế kinh tế thị trƣờng tự do  



 
 

– Mô hình thể chế kinh tế thị trƣờng xã hội  

– Mô hình kinh tế thị trƣờng XHCN (ở Trung Quốc) hay kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng XHCN (ở Việt Nam)   

2.4.4. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Khái niệm 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ 

chức kinh tế, vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường, 

vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của 

chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, quản lý và phân phối. Vì vậy, nó 

vừa có tính phổ biến mang đặc trƣng chung của nền kinh tế thị trƣờng, vừa có đặc 

trƣng riêng của tính định hƣớng XHCN ở nƣớc ta. 

Các đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

- Về hệ thống mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ: Phát triển nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước, thực hiện: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”. Để thực hiện đƣợc mục tiêu đó trong phát triển nền kinh tế thị trƣờng, phải 

“…Tạo điều kiện để giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất và không ngừng phát triển lực 

lượng sản xuất; phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn với xây dựng quan hệ sản 

xuất mới XHCN phù hợp trên cả ba mặt  sở hữu, quản lý và phân phối; phát triển kinh 

tế thị trường để từng bước xây dựng hạ tầng kinh tế cho chủ nghĩa xã hội; cải thiện và 

nâng cao đời sống nhân dân…”. Có nghĩa là: Tăng nhanh mức GDP đầu ngƣời trong 

thời gian ngắn, thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo; phát triển các ngành kinh tế mũi 

nhọn, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia, đẩy nhanh khoa 

học công nghệ, xử lý các quan hệ lợi ích công bằng, giải quyết các vấn đề xã hội… 

- Về mục tiêu chính trị  dân chủ hóa nền kinh tế. Nghĩa là mọi ngƣời, mọi 

thành phần kinh tế có quyền tham gia vào hoạt động kinh tế, vào sản xuất kinh doanh, 

có quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của mình; Nhà nƣớc bảo vệ quyền của ngƣời sản 

xuất và ngƣời tiêu dùng thông qua hệ thống luật pháp. 

- Về chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế: Nền kinh tế có nhiều thành 

phần, với nhiều hình thức sở hữu, phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh 

với nhau trên cơ sở pháp luật của nhà nƣớc. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu 

thành quan trọng của nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN, trong đó kinh tế nhà 

nƣớc giữ vai trò chủ đạo và kinh tế nhà nƣớc cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở 

thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân;  

- Về chế độ phân phối: Thực hiện phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả 

kinh tế là chủ yếu; đồng thời có các hình thức phân phối khác nữa (phân phối theo 



 
 

vốn, theo tài sản đóng góp và theo các cống hiến khác đóng góp vào sản xuất kinh 

doanh), vừa khuyến khích lao động, vừa bảo đảm phúc lợi xã hội cơ bản, bảo đảm sự 

phân phối công bằng, hợp lý và hạn chế sự bất bình đẳng trong xã hội. 

- Về vai trò quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa: Nền kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa, sự quản lý và điều tiết nền kinh tế của nhà nƣớc pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa đặt dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở 

đảm bảo lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân lao động. 

2.5. Khung phân tích phân tích chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ 

chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN  

Từ những vấn đề lý luận chung về nguồn nhân lực, có thể thấy khi xây dựng 

khung phân tích chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng XHCN, cần dựa trên những nội dung sau: 

Hình 2.1: Khung phân tích chất lƣợng nguồn nhân lực 

 

    

Dựa vào khung phân tích, chất lƣợng nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng XHCN đƣợc đánh giá thông qua các chỉ tiêu quan trọng:  

2.5.1. Số lượng nguồn nhân lực 

Số lƣợng nguồn nhân lực đƣợc biểu hiện và phụ thuộc chặt chẽ thông qua các 

chỉ tiêu: quy mô dân số, tốc độ tăng dân số và tỷ lệ nhân lực trê tổng số dân. 

+ Quy mô dân số tác động đến quy mô nguồn nhân lực.  

+ Tốc độ tăng dân số. 

Khung phân tích 
Chất lượng Nguồn nhân lực 

Số lượng 

Quy mô 

Tốc độ tăng 

% Nhân lực/ 
Tổng số dân 

Chất lượng 

Trình độ  
học vấn 

Trình độ chuyên 
môn/Nghiệp vụ 

Kỹ năng mềm 

Cơ cấu 

Nghề nghiệp 

Vùng miền 



 
 

+ Tỷ lệ nhân lực/tổng số dân. 

2.5.2. Chất lượng nguồn nhân lực  

- Trình độ học vấn của nguồn nhân lực 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nguồn nhân lực 

  - Kĩ năng mềm của nguồn nhân lực 

2.5.3. Cơ cấu nguồn nhân lực quốc gia 

Cơ cấu nguồn nhân lực quốc gia là một khái niệm kinh tế, phản ánh thành 

phần, tỷ lệ các bộ phận hợp thành và mối quan hệ tƣơng tác giữa các bộ phận ấy trong 

tổng thể nền kinh tế của một quốc gia. Là các tiêu chí đánh giá về mặt xã hội của 

nguồn nhân lực, đƣợc biểu hiện ở cơ cấu theo: Nghề nghiệp, tuổi, giới tính, thành phần 

xã hội (dân tộc, tôn giáo), vùng miền … 

Với yêu cầu nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

trong nền kinh tế thị trƣờng ở Việt Nam hiện nay, đề tài có thể đề xuất khung phân tích 

các yếu tố tác động đến chất lƣợng nguồn nhân lực nhƣ sau: 

Hình 2.1: Khung phân tích các yếu tố tác động đến chất lƣợng nguồn nhân lực 
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CHƢƠNG 3: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO  

CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC GIA 

3.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Singapore  

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực quốc gia, Chính phủ lấy giáo 

dục là trọng tâm. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2007, cố Thủ tƣớng Singapore Lý 

Quang Diệu đã từng khẳng định với nguyên Chủ tịch nƣớc Nguyễn Minh Triết rằng: 

“Ai thắng trong cuộc đua giáo dục, sẽ thắng trong phát triển kinh tế”. Với nền giáo 

dục hiện nay, Singapore đã đào tạo nên đội ngũ những ngƣời lao động có tác phong 

làm việc chuyên nghiệp, tận tình với công việc. Ngoài ra, quốc đảo này còn là một 

trong những quốc gia có chiến lƣợc đầu tƣ và thu hút nguồn nhân lực trẻ tài năng bài 

bản bậc nhất thế giới. Năm 2017, với việc phát triển và sử dụng đƣợc 73% vốn nhân 

lực của mình, Singapore đã đƣợc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp hạng thứ nhất 

tại châu Á và đứng thứ 11 trên tổng số 130 quốc gia tham gia đánh giá về khai thác 

vốn nhân lực (Chia Yan Min, 2017). 

Trọng dụng nhân tài là chiến lƣợc xuyên suốt quan trọng nhất mà Chính phủ 

Singapore đã kiên trì theo đuổi kể từ khi lập quốc. Họ mong muốn và đã đạt kết quả 

tốt trong việc xây dựng Singapore trở thành quốc gia phồn thịnh, điểm đến an toàn và 

hấp dẫn các nhà đầu tƣ. Những thành công của Singapore bắt nguồn từ một triết lý và 

tƣ tƣởng phát triển đất nƣớc vô cùng sâu sắc của ngƣời đứng đầu quốc đảo này - Cố 

Thủ tƣớng Lý Quang Diệu. Ông nói: “Nhân tài là tài sản quý báu nhất của quốc gia” 

và “Để Singapore tồn tại được, chúng ta không thể chỉ là một quốc gia tầm thường. 

Chúng ta phải nỗ lực phi thường, chúng ta phải trở nên khác biệt” (Lý Quang Diệu, 

2001).  

3.2. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Đài Loan 

Sau một thời gian dài đạt đƣợc những thành tựu quan trọng trong công nghiệp 

hóa nhờ phát triển thành công các ngành công nghiệp xuất khẩu có hàm lƣợng lao 

động cao, từ cuối những năm 1970 đầu 1980, Đài Loan bắt đầu thực hiện từng bƣớc 

chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo hƣớng nhấn mạnh các ngành có giá trị gia tăng cao, 

đặc biệt các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao nhằm thu hút và khuyến khích 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong và ngoài nƣớc. Theo đó, các cơ quan chức năng 

phải đƣa ra chính sách, quy hoạch và cơ chế khoa học công nghệ quốc gia sau mỗi 4 

năm phát triển. Việc phân bổ ngân sách cho khoa học công nghệ đƣợc quy định theo 

nguyên tắc chọn lọc kỹ càng, tập trung để ngân sách đƣợc phân phối minh bạch, công 

bằng. Ngoài việc đào tạo và thu hút nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu trƣớc mắt, 

phát triển các ngành công nghệ cao, Đài Loan còn có những định hƣớng tạo ra một nền 

tảng nguồn nhân lực quan trọng cho phát triển nền kinh tế dựa vào tri thức trong dài 

hạn. Đó là các chính sách phát triển xã hội học tập suốt đời và cải cách giáo dục phổ 

thông. Tiêu chí đào tạo của Đài Loan đó là luôn luôn cải cách chƣơng trình học theo 

hƣớng giúp học sinh có thể đáp ứng những thay đổi nhanh chóng trong xã hội, học 



 
 

sinh đƣợc trang bị những kiến thức chung cùng với kỹ năng chuyên môn chuyên sâu 

và tham gia các hoạt động kinh doanh thực tiễn hoặc những công việc thực ngoài xã 

hội để tăng khả năng ứng biến, giải quyết vấn đề trong nhóm, cộng đồng.  

3.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Hoa Kỳ 

Chính phủ các nƣớc đã có chiến lƣợc và chính sách thu hút tài năng với những 

ƣu đãi dồi dào mang dấu ấn riêng của mình. Nguồn tài năng này đƣợc dự kiến sẽ tiếp 

tục có nhiều lợi thế trong tiền lƣơng và các khoản lợi ích khác trong khi những ngƣời 

lao động ít kỹ năng hơn có nhiều khả năng bị loại bỏ. Nƣớc Mỹ đã nhìn ra nguy cơ ấy. 

Để cân đối đƣợc giữa nhu cầu và nguồn cung về nhân lực tài năng - yếu tố đang đe dọa 

khả năng cạnh tranh của mình - Chính phủ Hoa Kỳ tăng cƣờng đƣa ra các chính sách 

không chỉ nhằm phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn, mà 

còn thu hút nhân tài để củng cố vị thế đang có của mình, đặc biệt là trong khu vực 

công. Bài viết này tập trung làm rõ và phân tích các chính sách cụ thể của Chính phủ 

Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm, tuyển dụng, nuôi dƣỡng, và phát triển các tài năng làm 

việc trong khu vực công của quốc gia này. Các kinh nghiệm của Hoa Kỳ có giá trị 

tham khảo cho chính phủ của nhiều quốc gia khác trên thế giới để đảm bảo cho khu 

vực công có nguồn nhân lực hoạt động hiệu quả và minh bạch, mang lại sự thịnh 

vƣợng và lợi ích chung cho toàn bộ nền kinh tế. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia 

đa dạng chủng tộc nhất trên thế giới, do kết quả của những cuộc di dân đến từ các quốc 

gia khác trên thế giới. Hiện nay có công dân của 177 quốc gia đang sinh sống, học tập 

và làm việc tại Hoa Kỳ.  

Mặc dù là quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên hết sức phong phú và tiềm 

năng, nhƣng ngay từ khi lập quốc, Chính quyền Hoa Kỳ đã nhận thức sâu sắc rằng: 

không phải đất đai, tài nguyên hay vị trí địa lý tạo nên sức mạnh quốc gia, mà điều đó 

đƣợc bắt nguồn từ chính nhân dân Mỹ - những con ngƣời thông minh, quyết đoán, 

ngày càng củng cố vững chắc cho sức mạnh ấy. Chính phủ Liên bang đã có nhiều 

chính sách quan trọng nhằm củng cố, phát triển nguồn nhân lực quốc gia, đặc biệt là 

trong khu vực công. Bên cạnh việc phát triển giáo dục trong nƣớc thì thu hút và trọng 

dụng nhân tài, đặc biệt là nhân tài từ các quốc gia khác, là một trong những chiến lƣợc 

sống còn xuyên suốt lịch sử dựng nƣớc của Hoa Kỳ, đƣợc thực hiện bằng nhiều chính 

sách khác nhau. 

3.4. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Hàn Quốc 

- Chiến lược xóa mù chữ toàn dân (1950-1960): Kể từ sau Thế chiến thứ hai 

kết thúc, Bán đảo Hàn đƣợc giải phóng, thoát khỏi ách thống trị của Nhật sau hơn 35 

năm. Trên toàn bán đảo, ngƣời dân xứ Hàn từ thành thị đến nông thôn đƣợc sống trong 

niềm hân hoan mừng ngày giải phóng và kỳ vọng vào việc xây dựng một nhà nƣớc 

dân tộc mới. Những năm sau đó, hệ thống giáo dục dần dần đƣợc đẩy mạnh, nhƣ: (i) 

Phát triển hệ thống giáo dục hƣớng nghiệp ở các trƣờng trung học (năm 1960).  



 
 

- Chiến lược giáo dục hướng nghiệp (1970-1990):  

Tại giai đoạn này bằng cấp đƣợc xã hội Hàn Quốc coi trọng và việc công dân 

học tập để tìm kiếm một công việc là một yêu cầu bắt buộc. Đào tạo nghề tập trung 

vào đào tạo lao động kỹ thuật có trình độ cao. 

- Chiến lược giáo dục suốt đời (1992-2000):  

Bƣớc sang thế kỷ 21, nền giáo dục của Hàn Quốc đứng trƣớc thách thức mới. 

Thế giới đang chuyển từ Thời đại công nghiệp sang Thời đại công nghệ thông tin và 

nền kinh tế tri thức. Năm 1992, Hàn Quốc thực hiện cải cách giáo dục với mục tiêu tái 

cấu trúc hệ thống giáo dục hiện có thành hệ thống giáo dục mới bảo đảm cho ngƣời 

dân đƣợc học tập suốt đời. 

- Chiến lược giáo dục quốc gia lần thứ Nhất (2001-2005) và Chiến lược giáo 

dục quốc gia lần thứ Hai (2006-2010)  Phát triển nguồn nhân lực 

Nội dung chính của các chiến lƣợc này đề cập tới sự tăng cƣờng hợp tác giữa 

các doanh nghiệp, trƣờng đại học và các cơ sở nghiên cứu; nâng cao trình độ sử dụng 

và quản lý nguồn nhân lực, nâng cao tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực trong khu 

vực công; xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý kiến thức, kỹ năng và công việc; xây 

dựng kết cấu hạ tầng thông tin cho phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và phát triển 

thị trƣờng tri thức... Về kế hoạch đào tạo nghề cho doanh nghiệp, Chính phủ Hàn Quốc 

sẽ tập trung ƣu tiên đào tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với tỷ lệ 100% cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, 60% cho doanh nghiệp lớn và 40% cho doanh nghiệp trên 1.000 

ngƣời. 

- Chiến lược giáo dục thông minh (2011-2015): Giáo dục thông minh là một 

dạng đổi mới giáo dục bởi nó thay đổi khuôn khổ giáo dục hiện hành. Vì thế cần có sự 

chuẩn bị kỹ lƣỡng, không để xảy ra những hiệu ứng phụ tiêu cực. Mục đích của giáo 

dục không chỉ là cung cấp kiến thức. Cần đặc biệt chú ý việc xây dựng tính cách và 

phát triển hành vi ứng xử xã hội. Chính phủ cũng cần nỗ lực hết sức đƣa ra các biện 

pháp hỗ trợ để giải quyết những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình xây dựng nền 

giáo dục thông minh. 

- Chiến lược giáo dục kỷ nguyên 4.0 (2016 trở đi)   

Hàn Quốc cũng đã tiến hành đánh giá về năng lực cạnh tranh của quốc gia 

trong CMCN 4.0 một cách thực chất, theo đó Hiệp hội Ngoại thƣơng Hàn Quốc 

(KITA) đã xếp nƣớc này đứng thứ 21, đây là mức khá thấp so với trình độ phát triển 

chung, nhất là trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, vốn là thế mạnh của Hàn Quốc. 

Chính vì vậy, Hàn Quốc hiện đang rất nỗ lực thu hút sự chú ý của ngƣời dân và doanh 

nghiệp đến với cuộc CMCN 4.0. Bên cạnh đó, việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 

cho cuộc CMCN 4.0 cũng đã đƣợc Chính phủ Hàn Quốc xem xét và nhìn nhận một 

cách nghiêm túc trên cơ sở sự hợp tác chặt chẽ giữa ngƣời học, doanh nghiệp và toàn 

xã hội. 



 
 

3.5. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Trung Quốc 

Từ khi tiến hành đổi mới kinh tế năm 1978, Trung Quốc đã trở thành nền kinh 

tế phát triển nhanh nhất thế giới, với tốc độ phát triển thần kỳ trung bình 10% trong 

vòng ba thập kỷ liên tiếp và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới cũng nhƣ là 

quốc gia nhập khẩu đứng thứ hai thế giới. Đất nƣớc Trung Quốc có nguồn lực con 

ngƣời lớn và giàu có, nhƣng chính điều này lại làm cho sự thiếu hụt các nguồn lực 

khác trầm trọng hơn. Trung Quốc có nhiều sản phẩm, rừng, mỏ và nguồn nƣớc, nhƣng 

nếu những nguồn lực này đƣợc phân chia cho con số 1,405 tỷ ngƣời thì cũng chỉ còn 

lại rất ít cho mỗi ngƣời.  

Những nguồn lực tự nhiên chủ yếu, hàng hóa và tổng sản phẩm quốc nội của 

Trung Quốc là rất đáng kể, song tính riêng cho mỗi thành phố thì Trung Quốc đứng 

cuối bảng xếp hạng của thế giới. Trung Quốc đã tập hợp mọi nguồn lực kinh tế vào 

“ba mối liên kết chính” của nguồn nhân lực, đó là: đào tạo, tuyển dụng và phát huy tốt 

nhất nguồn tài năng.  

Trong đào tạo nguồn nhân lực, Trung Quốc tập trung hƣớng tới mục tiêu phát 

triển toàn diện: tố chất ngƣời lao động, số lƣợng, chất lƣợng của trí thức. Trong đó, 

trọng tâm đào tạo đƣợc đặt vào đội ngũ nhân tài, vì “nhân tài là nguồn tài nguyên số 

một”, “khai thác nhân tài là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thông qua các chính sách 

cụ thể, hai chiến lƣợc tập trung vào việc mở rộng không gian, điều kiện cho nguồn 

nhân lực Trung Quốc phát triển toàn diện và có trọng điểm. 

– Xây dựng một số trường đại học đẳng cấp cao với một nền tảng KH&CN 

mạnh mẽ có khả năng cạnh tranh quốc tế 

– Xúc tiến các dự án đào tạo nhân tài trẻ nhằm phát hiện các tài năng trẻ xuất 

chúng 

– Xúc tiến dự án cải cách và nâng cao chất lượng giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học 

– Thực hiện “Dự án đổi mới KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học” và 

thúc đẩy nghiên cứu trong các trường đại học 

– Tăng số lượng sinh viên được g i đi du học ở nước ngoài bằng nguồn kinh 

phí của Chính phủ và khuyến khích họ trở về phục vụ đất nước sau khi tốt nghiệp 

– Xúc tiến cải tổ sâu về thể chế trong các lĩnh vực giáo dục nhằm tạo nên một 

môi trường hàn lâm dân chủ và tự do 

3.6. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Malaysia 

Con ngƣời là nguồn lực quan trọng nhất trong sự thành công của bất cứ tổ 

chức hay quốc gia nào. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong 

việc xây dựng một thế hệ trẻ, nguồn nhân lực mới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế xã hội. Với mục tiêu trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2020, 4 lĩnh 



 
 

vực trọng tâm về Phát triển nguồn vốn nhân lực đƣợc nhấn mạnh trong kế hoạch lần 

thứ 11 của Malaysia là: Nâng cao hiệu quả thị trƣờng lao động để thúc đẩy tăng trƣởng 

kinh tế; Chuyển đổi đào tạo kỹ thuật số và dạy nghề để đáp ứng nhu cầu của ngành; 

Tăng cƣờng học tập lâu dài để nâng cao kỹ năng; Nâng cao chất lƣợng giáo dục để cải 

thiện chất lƣợng đầu ra của sinh viên và thành tích của cơ sở đào tạo.  

Malaysia đã có một sách lƣợc rõ ràng trong việc đƣa ra các chính sách phát 

triển nguồn nhân lực dài hạn và ngắn hạn để phản ứng lại nhanh với yêu cầu và thách 

thức đến từ thực tiễn. Chính sách phát triển giáo dục và hỗ trợ tài chính nhằm nâng cao 

chất lƣợng và số lƣợng tiếp cận giáo dục là hai chính sách quan trọng nhằm phát triển 

dài hạn về trình độ học vấn cơ bản của ngƣời lao động. 

Malaysia hƣớng đến ổn định nguồn tài chính cho giáo dục đại học của công 

dân, cải thiện cơ sở vật chất, hỗ trợ học phí hay cung cấp học bổng cho sinh viên, từ đó 

giúp cho cơ hội nhận giáo dục đại học của ngƣời dân là nhƣ nhau và nâng mặt bằng 

học vấn. Malaysia cũng làm thay đổi động lực chính trong đào tạo và nghiên cứu khoa 

học để phát triển nền kinh tế quốc gia tạo ra môi trƣờng thuận lợi cho việc thƣơng mại 

hóa các ý tƣởng nghiên cứu, củng cố vai trò xúc tiến, đảm bảo đầu tƣ của chính phủ và 

khuyến khích các cơ sở giáo dục thành lập hệ thống hỗ trợ thƣơng mại hóa các ý 

tƣởng. 

Bằng việc thành lập Bộ Nhân sự, Malaysia đã thành công trong việc đƣa cơ 

quan này trở thành cơ quan hàng đầu trong việc phát triển và quản lý lực lƣợng lao 

động đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó, Quỹ phát triển nguồn nhân lực – tổ chức thuộc 

Bộ Nhân sự – cũng đã đạt đƣợc nhiều thành công nhất định trong vai trò là trung tâm 

duy nhất cung cấp các giải pháp phát triển nguồn nhân lực mới cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ của Malaysia. Với bốn lĩnh vực chính bao gồm: Nâng cao hiệu quả của thị 

trƣờng lao động để thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế; Chuyển đổi giáo dục kỹ thuật và dạy 

nghề để đáp ứng nhu cầu công nghiệp; Tăng cƣờng học tập suốt đời để nâng cao kỹ 

năng; và Nâng cao chất lƣợng của hệ thống giáo dục cho kết quả học tập tốt hơn, 

HRDF đang nhắm đến mục tiêu tập trung đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực của 

quốc gia.  

Kế hoạch giáo dục đại học Malaysia (Malaysia Education Blueprint – Higher 

Education) đã chỉ ra một số vấn đề vẫn đang tồn đọng trong nền giáo dục cũng nhƣ các 

phƣơng án giải quyết về hiệu suất và chất lƣợng giáo dục, cách thức áp dụng những xu 

thế toàn cầu vào nền giáo dục quốc gia. Với chiến lƣợc đề cao, chú trọng giáo dục đại 

học này, Malaysia đã đem lại cho sinh viên – nguồn nhân lực chính và đông đảo nhất, 

không chỉ những lợi ích mà cả những trách nhiệm.  

3.7. Bài học kinh nghiệm của các nước 

Mỗi quốc gia trong quá trình phát triển đều cần xác định chiến lƣợc phát triển 

kinh tế - xã hội và chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực. Các quốc gia trên thế giới nhƣ 



 
 

Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ từ rất sớm đã xác định và thiết lập đƣợc mối quan hệ 

giữa phát triển các chiến lƣợc kinh tế và chiến lƣợc nhân lực. Đây đƣợc coi là một 

trong những nền tảng của sự thành công về mặt kinh tế, khoa học kỹ thuật của các 

quốc gia này. Việt Nam đang đặt vấn đề lấy sự phát triển nguồn nhân lực làm động lực 

cho tăng trƣởng kinh tế thông qua sự kết hợp chặt chẽ giữa các chiến lƣợc phát triển 

kinh tế và chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực phải 

gắn với quá trình công nghiệp hóa, phải tạo ra lực lƣợng lao động thúc đẩy mạnh mẽ 

quá trình này. 

3.7.1. Về tầm nhìn của người lãnh đạo, tính hiệu quả và minh bạch của Chính phủ 

Đây có thể đƣợc xem là một vấn đề trọng yếu số một. Quốc gia nào cũng cần 

có một chính phủ với những ngƣời đứng đầu có năng lực, tâm huyết, tƣ duy tốt, mạnh 

dạn trong suy nghĩ và hành động. Tầm nhìn của những ngƣời lãnh đạo quốc gia trong 

việc xây dựng chiến lƣợc tổng thể về tuyển dụng nhân tài. Tầm nhìn xa trông rộng đối 

với ngƣời lãnh đạo là rất quan trọng. Một tầm nhìn đúng sẽ dẫn đến thành công của cả 

tập thể, tổ chức, thậm chí là một quốc gia.  

3.7.2. Về định hướng, tầm nhìn và chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực 

Singapore là quốc gia đi lên từ điểm xuất phát thấp nhƣng đã đạt đƣợc nhiều 

thành tựu ấn tƣợng mà cả thế giới phải thừa nhận, từ đó cho thấy các chính phủ và lãnh 

đạo các quốc gia phải nhận thức đƣợc tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ và chấn hƣng đất nƣớc qua các thời kỳ. Đất nước chỉ có thể 

phát triển được nếu biết đầu tư vào nhân tố quan trọng nhất đó là con người. Có nhận 

thức đƣợc tầm quan trọng của nguồn nhân lực, thể hiện qua chiến lƣợc quốc gia, từ đó 

các nƣớc mới có thể xây dựng mục tiêu cụ thể để phát triển nguồn nhân lực và thiết 

lập đƣợc những chính sách và giải pháp cụ thể để thực thi.  

3.7.3. Về chính sách chú trọng cho giáo dục và đào tạo 

Bài học rất quan trọng ở tầm quốc gia chính là việc phải chú trọng phát triển 

giáo dục đào tạo, coi đó là chìa khóa để củng cố và phát triển nguồn nhân lực quốc gia, 

phát triển đất nƣớc. Nhƣ vậy, nền tảng thành công trong chiến lƣợc phát triển nguồn 

nhân lực quốc gia của Chính phủ Singapore chính là sự đầu tƣ ngân sách vào những 

yếu tố trọng điểm trong hệ thống giáo dục. Đồng thời, Chính phủ cũng đồng bộ thực 

thi những chính sách mang tính chất quyết định.  

3.7.4. Về các chính sách cụ thể trong việc thu hút và đãi ngộ nhân tài 

Việc tuyển dụng nhân tài hay nhóm nhân lực cốt lõi luôn là vấn đề quan trọng 

nhất. Do vậy, các cơ quan công quyền cần phải có những chính sách tuyển dụng linh 

hoạt, phù hợp để duy trì và thu hút nguồn nhân lực này. Mỗi quốc gia cần phải có một 

chiến lƣợc nhân tài tổng thể gắn với quy hoạch quốc gia, phải tạo những điều kiện 

thuận lợi, những ƣu đãi hấp dẫn nhất để thu hút và sử dụng đƣợc nguồn nhân lực cao 



 
 

cấp là nhân tài từ nƣớc ngoài trở về, nhân tài là ngƣời nƣớc ngoài, từng bƣớc tham gia 

cuộc cạnh tranh chất xám trên quy mô toàn cầu. 

CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỚNG 

ĐẾN CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM TRONG  

CƠ CHẾ THỊ TRƢỜNG 

4.1. Tổng quan về nguồn nhân lực Việt Nam 

Việt nam là một quốc gia đang ở trong giai đoạn dân số vàng, thời kỳ mà dân số 

trong độ tuổi lao động cao nhất. Sau năm 2020 lao động sẽ giảm dần. Hiện tại Việt 

Nam đang có một nguồn nhân lực dồi dào về số lƣợng, nhƣng đáng tiếc có thể nói là 

nguồn nhân lực này rất hạn chế về chất lƣợng. Theo một kết quả điều tra gần đây: tại 

Việt Nam, số Tiến sĩ là trên 14.000 ngƣời, nhƣng có tới 70% giữ chức vụ quản lý, chỉ 

còn 30% làm công tác chuyên môn. Có tới trên 60% sinh viên tốt nghiệp đại học và 

Thạc sĩ hàng năm ra trƣờng chƣa có việc làm. Số sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trƣờng 

cũng phải đào tạo lại và mất tới một vài năm mới quen việc. Cơ cấu đào tạo còn bất 

hợp lý thể hiện: Trình độ đại học và trên đại học là 1.0, trình độ Trung cấp là gần 1.2, 

Công nhân kỹ thuật là 0.92. Hơn nữa, nguồn nhân lực chất lƣợng cao ở nƣớc ta lại 

phân bố không hợp lý: Trên 92% số cán bộ có trình độ tiến sĩ trở lên tập trung ở Hà 

Nội và TP. Hồ Chí Minh; Tại Tây Nguyên, Tây Bắc và Nam Bộ tỷ lệ này chƣa tới 1%. 

Nguồn nhân lực ở nƣớc ta đang có rất nhiều bất cập: số lƣợng đào tạo ở trình độ đạị 

học trở lên trong những năm gần đây gia tăng đáng kể, nhƣng chất lƣợng lao động của 

đối tƣợng này phần lớn chƣa đạt đƣợc các tiêu chí về nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

nhƣ đã đề cập ở trên. Do vậy, khi họ ra làm việc, nhiều ngƣời không đáp ứng đƣợc các 

yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

Mức độ tham gia lực lƣợng lao động của dân cƣ khu vực thành thị và nông thôn 

có sự khác biệt đáng kể với tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động ở khu vực thành thị là 

67,2%, thấp hơn 10,7 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn (77,9%). Xem xét 

theo nhóm tuổi, tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động ở khu vực thành thị thấp hơn khu 

vực nông thôn ở tất cả các nhóm tuổi, trong đó chênh lệch nhiều nhất đƣợc ghi nhận ở 

nhóm 15-24 tuổi (thành thị: 38,9%; nông thôn: 63,4%) và nhóm từ 55 tuổi trở lên 

(thành thị: 33,5%; nông thôn: 47,2%).  

Theo số liệu thống kê, năm 2018 cả nƣớc có 27,88 triệu ngƣời có chuyên môn 

kỹ thuật, chiếm 51,64% tổng lực lƣợng lao động. Tuy nhiên, chỉ có 10,96 triệu ngƣời 

có bằng cấp/chứng chỉ (bao gồm các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và 

sau đại học), chiếm 20,3% trong tổng lực lƣợng lao động. Trong giai đoạn 2005-2015, 

lực lƣợng lao động có chuyên môn kỹ thuật tăng bình quân 1,642 triệu ngƣời/năm 

(9,39%/năm); số ngƣời có bằng cấp/chứng chỉ tăng bình quân 509 nghìn ngƣời/năm 

(5,85%/năm). Nhƣ vậy, hàng năm số lao động có bằng cấp/chứng chỉ tăng thêm chỉ 

bằng 1/3 số lao động có chuyên môn kỹ thuật tăng thêm. 



 
 

Lực lƣợng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao (cao đẳng và đại học trở 

lên) đã tăng từ 4,8% năm 2002 lên 5,5% năm 2005; 7,0% năm 2010 và11,7% năm 

2016 và 12,7% năm 2017. Tuy ở trình trạng “Thừa thầy – Thiếu thợ” song chất lƣợng 

của lực lƣợng lao động chuyên môn kỹ thuật cao vẫn còn là thách thức. Tình trạng 

sinh viên tốt nghiệp ra trƣờng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của các doanh nghiệp, đơn 

vị, tổ chức còn phổ biến. Lao động tay nghề có kỹ năng cao đƣợc đánh giá là đang 

ngày càng trở nên khan hiếm. Theo đánh giá của các chuyên gia thì một trong những 

lý do của tình trạng trên là do ở Việt Nam tỷ lệ hoàn vốn đặc biệt tăng ở bậc đại học, 

đạt đến 12%/năm (cho 1 năm đi học) trong khi mức tăng trung bình của một năm đi 

học/đào tạo làm tăng thu nhập khoảng 5,5%. Về thu hồi vốn xã hội, đầu tƣ thêm một 

năm đi học/đào tạo sẽ tăng đƣợc từ1,8% đến 2, % năng suất lao động và việc tăng 1% 

số lao động tốt nghiệp cao đẳng/đại học sẽ tăng khoảng 0,2 % năng suất lao động. Tuy 

nhiên, với “mức nền” thu nhập rất khiêm tốn (thu nhập trung bình của ngƣời tốt nghiệp 

đại học sau 2- năm ra trƣờng ở khu vực công chỉ khoảng 3-4 triệu đồng/tháng) thì sức 

hấp dẫn đối với lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao trên thị trƣờng lao động 

thấp, thị trƣờng bị phân mảng mạnh, các luồng di chuyển thƣờng là từ khu vực công 

sang khu vực tƣ nhân, từ lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu cơ bản sang kinh doanh tại 

doanh nghiệp FDI, đặc biệt, từ trong nƣớc “chảy máu chất xám” ra ngoài nƣớc. 

4.2. Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 

4.2.1. Số lượng nguồn nhân lực Việt Nam 

(1) Quy mô nguồn nhân lực 

Lực lƣợng lao động của Việt Nam đƣợc xác định là số dân đang tham gia hoạt 

động kinh tế trong độ tuổi từ 15 trở lên. Theo số liệu cuối quý 4/2017, quy mô lực 

lƣợng lao động Việt Nam khoảng 55.2 triệu ngƣời, chiếm 58.9% dân số cả nƣớc và giữ 

tỷ trọng tƣơng đối ổn định trong những năm qua. 

Lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên 9 tháng năm 2020 đạt 54,4 triệu ngƣời, 

giảm 1,2 triệu ngƣời so với cùng kỳ năm trƣớc. Lực lƣợng lao động trong độ tuổi lao 

động 9 tháng năm 2020 là 48,1 triệu ngƣời, giảm hơn 940 nghìn ngƣời so với cùng kỳ 

năm trƣớc. Lực lƣợng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 16,5 triệu ngƣời, 

chiếm 34,3%; lực lƣợng lao động nữ trong độ tuổi lao động đạt 21,7 triệu ngƣời, 

chiếm 45,1% lực lƣợng lao động trong độ tuổi của cả nƣớc.  

(2) Tốc độ tăng nguồn nhân lực 

Mặc dù đang trong thời kỳ dân số vàng, Việt Nam đã bƣớc vào thời kỳ già hóa 

dân số từ năm 2017 và là nƣớc có tốc độ giá hóa thuộc nhóm nhanh nhất thế giới (17-

20 năm) và đang chịu thách thức “già trƣớc khi giàu”. Dự báo đến 2030, dân số từ 65 

tuổi trở lên sẽ chiếm 11,48%, tăng 4,48 điểm phân trăm so với năm 2016, tức là với 

tốc độ tăng lên cao hơn nhiều lần so với giai đoạn 2010- 2016 (0,2 điểm phần trăm). 

(3) Tỷ lệ nhân lực trên tổng dân số 



 
 

Dân số Việt Nam tính đến quý III năm 2020 ƣớc đạt 97,3 triệu ngƣời. Trong đó, 

tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động quý III năm 2020 là 74,0%.  

4.2.2. Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam 

 (1) Trình độ học vấn 

Trình độ học vấn nguồn nhân lực đƣợc đánh giá chủ yếu qua nội dung về: Kiến 

thức cơ bản về tự nhiên và xã hội; Năng lực tiếp thu tri thức mới và nâng cao; Trình độ 

chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng nghề; Năng lực đổi mới, nghiên cứu và sáng tạo; 

Năng lực về ngoại ngữ và Năng lực về tin học. Trí lực của nguồn nhân lực chất lƣợng 

cao ở Việt Nam mới chỉ đạt ở mức độ từ trung bình đến khá, đặc biệt năng lực về 

ngoại ngữ còn yếu và trình độ về tin học còn hạn chế so với yêu cầu. Điều này thể hiện 

đúng thực tế về năng lực ngoại ngữ và tin học của lực nhân lực chất lƣợng cao. 

Theo khảo sát của Tổng cục thống kê, trong giai đoạn 2012-2018, trung bình 

chỉ khoảng 31% số ngƣời đang có việc làm có trình độ học vấn cao nhất từ trung học 

phổ thông trở lên dù đang có xu hƣớng cải thiện trong những năm gần đây nhƣng vẫn 

còn khá thấp, chƣa đủ để đƣa Việt Nam sánh vai với các quốc gia có trình độ dân trí 

cao. 

Tuy nhiên, Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tận dụng lợi thế của cơ cấu 

dân số vàng do tỷ trọng lực lƣợng lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật 

chiếm tỷ trọng quá cao, trong khi thiếu hụt lao động chất lƣợng cao.  

Bảng 4.1: Cơ cấu lực lƣợng lao động theo trình độ chuyên môn k  thuật 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật 80,1% 79,4% 78,6% 78,1% 76,6% 

Lao động đã qua đào tạo, trong đó: 19,9% 20,6% 21,4% 21,9% 23,4% 

Dạy nghề 5,0% 5,0% 5,4% 5,5% 3,8% 

Trung học chuyên nghiệp 3,9% 3,9% 3,8% 3,7% 4,5% 

Cao đẳng 2,5% 2,7% 2,8% 3,1% 3,9% 

Đại học trở lên 8,5% 9,0% 9,5% 9,6% 11,2% 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Quy mô và chất lƣợng đào tạo có ảnh hƣởng tới trình độ và chất lƣợng của 

ngƣời lao động. Quy mô đào tạo năm học 2018-2019: Tổng quy mô sinh viên đại học 

của cả nƣớc là 1.617.857 sinh viên (trong đó trình độ đại học chính quy là 1.448.840 

sinh viên) giảm nhẹ so với năm học 2017-2018 là 3,44% (riêng đại học Chính quy tăng 

1,27%) và quy mô đào tạo cao đẳng sƣ phạm 65.112 sinh viên. Hầu hết các địa 



 
 

phƣơng đều có trƣờng đại học, trƣờng cao đẳng sƣ phạm hoặc phân hiệu của trƣờng 

đại học đóng trên địa bàn, cơ bản đáp ứng đƣợc nhu cầu đào tạo nhân lực ở các địa 

phƣơng. 

 (2) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu thì 63,3% ngƣời lao động tham gia 

trả lời đang làm việc đúng ngành nghề đào tạo và 36,7% đang làm việc trái ngành 

nghề đào tạo. Cũng theo kết quả khảo sát thì có 45,6% ngƣời lao động là đƣợc mời 

tham gia vào đánh giá chƣơng trình đào tạo mà mình từng tham gia và 54,4% trả lời 

chƣa tham gia đóng góp bao giờ. 88,9% ngƣời trả lời cho biết họ có học lên cao chủ 

yếu là trong các ngành nghề ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, y tế - dƣợc 

phẩm.  

Khảo sát đối với ngƣời lao đông khi đánh giá về mức độ yêu cầu thái độ nghề 

nghiệp của ngƣời lao động và thực tế mà ngƣời lao động đáp ứng công việc thì kết quả 

khảo sát cho thấy yêu cầu về kỹ năng mềm đều trên mức trung bình và khá cao, trong 

đó yêu cầu về phẩm chất nghề nghiệp và định hƣớng rõ ràng yêu cầu cao hơn so với 

các yếu tố còn lại. Hiện nay, phẩm chất nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân của ngƣời 

lao động đƣợc đánh giá là cao hơn so với các yêu cầu về thái độ nghề nghiệp khác. 

Các phẩm chất về đão đức xã hội nhƣ sự tôn trọng pháp luật, làm việc với tinh thần kỹ 

luật cao, có lỗi sống tích cực hiện này đánh giá thấp nhất so với các yêu cầu thái độ 

nghề nghiệp còn lại.  

Hình 4.1: Mức độ yêu cầu thái độ nghề nghiệp của ngƣời lao động và thực tế 

mà ngƣời lao động đáp ứng công việc 
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Nguồn  Khảo sát của nhóm nghiên cứu 

Yêu cầu về kinh nghiệm ngƣời lao động là trên mức trung bình và đòi hỏi khá 

cao đối với ngƣời lao động trong 6 lĩnh vực ngành nghề đã chọn nghiên cứu. Tuy 

nhiên trên thực tế hiện nay thì theo đánh giá của ngƣời lao động trả lời điều tra thì kinh 

nghiệm của họ chỉ hơn mức trung bình một chút. Ngƣời lao động tự đánh giá chung về 

mức độ đáp công việc của bản thân là trên mức trung bình một chút. 

Ngoài ra cũng theo khảo sát của nhóm nghiên cứu đối với ngƣời lao động trong 

doanh nghiệp khi đánh giá về mức độ yêu cầu thái độ nghề nghiệp của ngƣời lao động 

và thực tế mà ngƣời lao động đáp ứng công việc về kiến thức thì kết quả cho thấy các 

yêu cầu là trên mức trung bình, trong đó kiến thức thực tế và kiến thức chuyên ngành 

đòi hỏi ở mức độ cao hơn. Hiện nay kiến thức của ngƣời lao động mới chỉ trên mức 

trung bình và kiến thức chung hiện này yếu nhất so với kiến thức thực tế và kiến thức 

chuyên ngành. 

Hình 4.2: Mức độ yêu cầu thái độ nghề nghiệp của ngƣời lao động và thực tế 

mà ngƣời lao động đáp ứng công việc về kiến thức 

 

Nguồn  Khảo sát của nhóm nghiên cứu 
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 (3) Kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp 

Theo một số chuyên gia, đại diện doanh nghiệp/ hiệp hội/ cơ quan quản lý nhà 

nƣớc, nguồn nhân lực của Việt Nam còn thiếu nhiều kỹ năng để đáp ứng đòi hỏi của 

công việc. Hiện nay kỹ năng làm việc nhóm của ngƣời lao động Việt Nam còn yếu. 

Ngƣời lao động Việt Nam làm 1 mình thì tốt nhƣng làm việc trong một tập thể thì 

không tốt vì tính cá nhân đƣợc đề cao nhiều hơn. Khả năng thích ứng với môi trƣờng 

làm việc và văn hóa làm việc của sinh viên mới tốt nghiệp tại Việt Nam là chƣa cao. 

Ngoài hạn chế trong kỹ năng làm việc nhóm của đại bộ phận ngƣời lao động, thì ngƣời 

lao động Việt Nam hiện nay còn thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề, sự cố. Đại đa số 

ngƣời lao động Việt Nam làm cách rập khuôn, khuôn mẫu mà thiếu tính sáng tạo. 

Trong khi đó môi trƣờng kinh doanh, xã hội đang biến đổi không ngừng. Chính vì vậy, 

khi phát sinh những vấn đề mới thì ngƣời lao động Việt Nam cảm thấy bối rối trong 

giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Mặt khác, Một bộ phận ngƣời học học với tâm 

lý học lấy cái bằng rồi tính sau, không có định hƣớng nghề nghiệp cụ thể. Trong khi 

đó sinh viên ở nƣớc ngoài tính thích ứng cao do sinh viên có cơ hội, thời gian đi thực 

tế và cọ sát trong môi trƣờng lam việc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trƣờng. Ví dụ tại 

Nhật, có triển khai một số chƣơng trình intership cho sinh viên học tới năm 3 hoặc 4 

thì sẽ đƣợc đi thực tế tại 1 nƣớc nào đấy để có kinh nghiệm làm việc, văn hóa làm 

việc. Hiện nay, một bộ phân sinh viên học một cách thụ động, khả năng tự học hỏi, 

sáng tạo là không cao. Đây cũng là một trong những lý do mà một bộ phận doanh 

nghiệp hiện nay ƣu tiên tuyển dụng ngƣời lao động có kỷ luật và phẩm chất đạo đực 

làm tiêu chí lựa chọn đầu tiên còn kỹ năng, chuyên môn có thể đào tạo nội bộ qua thời 

gian cho một số vị trí tuyển dụng không phải cấp cao trong doanh nghiệp.  

Cũng theo khảo sát đối với ngƣời lao động khi đánh giá về mức độ yêu cầu kỹ 

năng nghề nghiệp của ngƣời lao động và thực tế mà ngƣời lao động đáp ứng công việc 

về kỹ năng nghề nghiệp thì kết quả khảo sát cho thấy các yều cầu về kỹ năng nghề 

nghiệp đòi hỏi ở mức khá cao, trong đó năng lực thích nghi với sự thay đổi trong công 

việc là đòi hỏi cao hơn so với các yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp còn lại. Thực tế 

hiện nay, kỹ năng nghề nghiệp của ngƣời lao động mới chỉ trên mức trung bình, trong 

đó ngƣời lao động có khả năng thích nghi với sự thay đổi của công việc tốt hơn nhƣng 

khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn thì lại yếu hơn so với các yếu tố 

còn lại. 

Hình 4.3: Mức độ yêu cầu k  năng nghề nghiệp của ngƣời lao động và thực tế 

mà ngƣời lao động đáp ứng công việc về k  năng nghề nghiệp 



 
 

Nguồn  Khảo sát của nhóm nghiên cứu 

Khảo sát đối với ngƣời lao động khi đánh giá về mức độ yêu cầu về kỹ năng 

mềm của ngƣời lao động và thực tế mà ngƣời lao động đáp ứng công việc thì kết quả 

khảo sát cho thấy các yêu cầu về kỹ năng mềm đều yêu cầu trên mức trung bình, trong 

đó khả năng làm việc độc lập dƣới áp lực về thời gian và khối lƣợng công việc cũng 

nhƣ khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp đòi hỏi ở mức độ cao hơn. Ngoại ngữ 

và sử dụng ngoại ngữ trong công việc đòi hỏi ở mức độ thấp nhất so với các kỹ năng 

còn lại vì có một số vị trí công việc không phải lúc nào cũng cần tới ngoại ngữ. Hiện 

nay, các kỹ năng mềm của ngƣời lao động đều trên mức trung bình. Khả năng làm việc 

nhóm và độc lập của ngƣời lao động hiện nay là ở mức gần ngang nhau. Kỹ năng 

ngoại ngữ và sử dụng ngoại ngữ trong công việc của ngƣời lao động hiện nay thấp hơn 

so với các kỹ năng mềm còn lại. 
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Hình 4.4: Mức độ yêu cầu về k  năng mềm của ngƣời lao động và thực tế 

mà ngƣời lao động đáp ứng công việc 

 

Nguồn  Khảo sát của nhóm nghiên cứu 

4.2.3. Cơ cấu nguồn nhân lực Việt Nam 

 (1) Cơ cấu nghề nghiệp 

Năm 2018, lao động trong khu vực "Nông, lâm, thuỷ sản" chiếm 37,7%, giảm 

24,5 điểm phần trăm so với năm 2000. Ngƣợc lại, khu vực "Công nghiệp và xây dựng" 

tăng từ 13% tới 26,7% so với cùng thời kỳ và khu vực "Dịch vụ" tăng từ 24,8% tới 

35,6%. So với năm 2017, đã có sự chuyển dịch của lao động khu vực nông, lâm, thủy 

sản sang khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ, đƣa tỷ trọng lao động 

khu vực công nghiệp và xây dựng lên 26,7%, khu vực dịch vụ lên 35,6%, cao nhất kể 

từ năm 2000 đến nay. 

Ở các khu vực miền núi và ven biển, tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực 

"Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản" còn khá cao, con số này ở Tây Nguyên là 72,6% - 

hiện cao nhất cả nƣớc, tiếp theo là Trung du và miền núi phía Bắc (62,5%) và Bắc 
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Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (45,6%). Số liệu cho thấy, thành phố Hồ Chí 

Minh có cơ cấu kinh tế phát triển theo hƣớng hiện đại cao hơn Hà Nội, với 97,4% lao 

động làm việc trong lĩnh vực phi nông lâm nghiệp và thủy sản. 

Tính chung 9 tháng năm 2020, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ở khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 17,5 triệu ngƣời, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 

trƣớc; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,4 triệu ngƣời, tăng 0,3% so với cùng kỳ 

năm trƣớc (tăng chủ yếu đối với lao động phi chính thức trong ngành xây dựng, tăng 

4,6%, trong khi lao động chính thức trong ngành xây dựng giảm 9,3%); khu vực dịch 

vụ là 19,2 triệu ngƣời, giảm 1% so với cùng kỳ năm trƣớc. 

Xu hƣớng chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản sang khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ vẫn đang tiếp tục diễn ra. So với 

cùng kỳ năm trƣớc, tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

giảm 1,4 điểm phần trăm (33% so với 34,4%); tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp 

và xây dựng tăng 0,8 điểm phần trăm (30,8% so với 30,0%); tỷ trọng lao động khu vực 

dịch vụ tăng 0,6 điểm phần trăm (36,2% so với 35,6%). 

(2) Cơ cấu vùng miền 

Đông Nam Bộ là điểm đến thu hút nhất đối với ngƣời di cƣ, tiếp đến là Đồng 

bằng sông Hồng. Có đến 1,3 triệu ngƣời nhập cƣ đến vùng Đông Nam Bộ, chiếm hơn 

hai phần ba tổng số ngƣời di cƣ giữa các vùng trên cả nƣớc. Phần lớn ngƣời nhập cƣ 

đến Đông Nam Bộ là ngƣời của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (710,0 nghìn ngƣời, 

chiếm 53,2%); phần lớn ngƣời nhập cƣ đến Đồng bằng sông Hồng là những ngƣời đến 

từ vùng Trung du và miền núi phía Bắc (209,3 nghìn ngƣời, chiếm 61,2%). 

So sánh số liệu theo 6 vùng kinh tế - xã hội thì tỷ lệ lao động đã qua đào tạo cao 

nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng (30,7%) và thấp nhất là ở vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long (13,3%). Tỷ trọng lực lƣợng lao động có trình độ đại học trở lên khác nhau 

đáng kể giữa các vùng. Nơi có tỷ trọng này cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng 

(13,7%), Tây Nguyên là vùng có tỷ trọng lực lƣợng lao động có trình độ từ đại học trở 

lên thấp nhất (5,7%). 

4.3. Các yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam 

4.3.1. Giáo dục và đào tạo 

Chất lƣợng sản phẩm giáo dục, là yếu tố chính quyết định tới thành công trên 

thị trƣờng lao động và quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Các nƣớc phát triển ngày 

nay đều là những quốc gia có nền tảng giáo dục ƣu tú, hệ thống giáo dục vận hanh 

hiệu quả và liên tục đào tạo ra những cá nhân có năng lực vƣợt trội, tƣ duy sáng tạo, 

thích ứng nhanh trƣớc thay đổi của xã hội và thị trƣờng. Không những thế giáo dục 

giúp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, do đó làm tăng năng suất và chi phí cơ hội 

của lao động, và cuối cùng là gia tăng sự tham gia lao động.  Ngoài ra cung cầu thị 

trƣờng lao động hiện nay cũng có sự khác biệt. Sự gia tăng mạnh mẽ ngƣời lao động 



 
 

tốt nghiệp đại học làm tăng cung lao động có trình độ đại học, trogn khi cầu lao động 

chất lƣơng cao tăng chậm hơn. Điều này dẫn tới hiện nay nhiều sinh viên tốt nghiệp 

đại học nhƣng không kiếm đƣợc việc làm và làm việc trái ngành trái nghề không phải 

là ít. Điều này đòi hỏi cần phải có chính sách giáo dục phụ hợp để giải quyết khoảng 

cách giữa trƣờng đại học và thị trƣờng lao động nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp có thể 

đáp ứng phù hợp với thị trƣờng lao động. Giáo dục Việt Nam đã có nhiều đổi mới, cải 

cách trong những năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng và quá trình phát triển 

của xã hội. 

4.3.2. Kinh tế - Xã hội 

Từ năm 1995 trở lại đây, Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng hơn vào trong 

quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong quá trình hội nhập thì nhiều 

quan niệm cũng đã thay đổi theo hƣớng hội nhập hơn. Quan niệm của xã hội trong 

những năm qua đã có nhiều thay đổi tích cực và tác động tới nguồn nhân lực về cả số 

lƣợng và chất lƣợng. Ví dụ với sự phát triển của công nghệ khoa học xã hội thì nghiều 

nghề mới đƣợc ra đời và chƣa có những tiêu chuẩn cho nghề nhƣng cũng từng bƣớc 

đƣợc ngƣời dân đón nhận. Các cơ sở giáo dục cũng đã nhìn nhận vấn đề đào tạo phải 

dựa trên nhu cầu của thị trƣờng. Các chƣơng trình đào tạo mới đƣợc xây dựng trƣớc 

những thay đổi của xã hội. Các chƣơng trình đào tạo không chỉ hƣớng tới tạo ra ngƣời 

lao động đáp ứng thị trƣờng trong nƣớc mà còn đáp ứng thị trƣờng quốc tế. Ví dụ khi 

tham gia vào AEC, Việt Nam đã tham gia sâu hơn vào thị trƣờng lao động quốc tế với 

việc ngƣời lao động tham gia thuận lợi hơn vào quá trình dịch chuyển của thị trƣờng 

lao động trong khu vực AEC. 

4.3.3. Cơ chế chính sách 

Việt nam cũng đã có nhiều chính sách để rút ngắn khoảng cách và sự khác biệt 

giữa cung cầu thị trƣờng lao động nhƣ các chính sách (1) đổi mới trong xây dựng các 

chƣơng trình đào tạo gắn với thị trƣờng, (2) xây dựng và mở rộng hệ thống hỗ trợ việc 

làm cho sinh viên, (3) khảo sát thực trạng việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.  

4.3.4. Môi trường, điều kiện làm việc của doanh nghiệp 

Môi trƣờng, điều kiện làm việc của doanh nghiệp đã đƣợc cải thiện rất nhiều 

trong những năm qua theo hƣớng tạo điều kiện làm việc cho ngƣời lao động phát huy 

năng lực làm việc và khả năng tƣ duy, sáng tạo cũng nhƣ sự thích ứng cao trƣớc những 

thay đổi của môi trƣờng văn hóa, kinh tế, xã hội.  

4.4. Chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong một số lĩnh vực 

4.4.1. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin  

Nguồn nhân lực về công nghệ thông tin tại Việt Nam đang thiếu cả lƣợng và 

chất. Theo khảo sát của VietnamWorks (trang web tuyển dụng lớn nhất hiện nay tại 

Việt Nam) về ngành CNTT ở Việt Nam, trong 3 năm qua, số lƣợng công việc ngành 



 
 

CNTT đã tăng trung bình 47% mỗi năm. Tuy nhiên, số lƣợng nhân sự ngành này lại 

chỉ tăng ở mức trung bình 8%. Nguyên nhân chính đƣợc VietnamWorks đƣa ra là do 

số lƣợng doanh nghiệp tuyển dụng trong ngành CNTT đã tăng 69% kể từ năm 2012. 

Đặc biệt, số lƣợng công ty phần mềm đã tăng đến 124% chỉ trong vòng 4 năm. Tỷ lệ 

thiếu kỹ năng cần thiết của lao động Việt Nam khá yếu, năng suất lao động cũng thấp 

so với nhiều quốc gia trong khu vực  

Ở Việt Nam có 235 trƣờng đại học, trong đó có 153 trƣờng có đào tạo CNTT, 

hàng năm đào tạo khoảng 50.000 sinh viên CNTT ra trƣờng (chƣa kể cao đẳng và 

trung cấp). Tuy nhiên về mặt số lƣợng so với nhu cầu về phát triển các công nghệ, các 

doanh nghiệp CNTT là chƣa đáp ứng đủ. Mức độ tăng trƣởng của các doanh nghiệp 

CNTT nhanh trong những năm qua khi phong trào khởi nghiệp do chính phú đƣa ra. 

Chính vì vậy nhu cầu việc làm trong lĩnh vực CNTT là rất lớn, hằng năm cần 30 nghìn 

lao động và đến năm 2020 cần 100 nghìn lao động có trình độ cử nhân về CNTT. 

Nhƣng hiện nay số lƣợng sinh viên tốt nghiệp hằng năm có 50 nghìn sinh viên. Nhƣ 

vậy về mặt số lƣợng lao động trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam còn thiếu. Về chất 

lƣợng lao động trong lĩnh vực CNTT thì theo thống kê và khảo sát, trong 50 nghìn sinh 

viên tốt nghiệp chỉ khoảng cỡ 30% có việc làm đúng nghề ngay và phát huy đƣợc ngay 

còn 70% là phải đào tạo lại rất nhiều. Hay chất lƣợng lao động trong ngành CNTT tại 

Việt Nam cũng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thị trƣờng và xã hội. Chất lƣợng 

nguồn nhân lực CNTT còn hạn chế thể hiện 72% sinh viên ngành CNTT không có 

kinh nghiệm thực hành, 42% thiếu kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng khác. 

CNTT đòi hỏi tính cập nhật thƣờng xuyên và liên tục, học xong 1 năm chỉ cần chậm 1 

năm là mọi thứ liên quan tới CNTT đã thay đổi, lao động trong lĩnh vực NTT nếu 

không cập nhật, không bồi dƣỡng liên tục sẽ bị lạc hậu ngay. Chính vì vậy, trong 

những năm quá, các cơ sở giáo dục đại học đã phối hợp với doanh nghiệp để thiết kế 

các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng học tập suốt đời đồng thời thay đổi phƣơng thức 

đào tạo, không có hàn lâm và cũng không đi thực tập theo hƣớng đi cho đủ mà đi thực 

tập phải nhúng vào trong môi trƣờng CNTT. 

Đào tạo nhân lực trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam hiện nay không chỉ thừa về 

số lƣợng và thiếu về chất lƣợng mà còn đang có hiện tƣợng đào tạo lệch so với nhu 

cầu thị trƣờng. Đào tạo lệch so với nhu cầu thị trƣờng xuất phát từ rất nhiều yếu tố 

khác nhau. Một trong những yếu tố đó chính là các trƣờng có thế mạnh khác nhƣng 

không tập trung mà lại tập trung mở thêm ngành đào tạo CNTT.  

4.4.2. Trong lĩnh vực y tế - dược phẩm 

Việt Nam có 419.542 nhân viên làm việc trong hệ thống y tế nhà nƣớc (TCTK, 

2014c). Nhân lực y tế này chủ yếu gồm: bác sĩ, y sĩ, điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 

và lƣơng y chiếm khoảng 83,55 % (BYT, 2012a) và là loại nhân lực cần có chứng chỉ 

hành nghề theo quy định của luật có hiệu lực từ năm 2011. Mật độ bác sĩ của Việt 

Nam là 7,61/1 vạn dân (năm 2013), tỷ lệ điều dƣỡng/BS tăng lên đáng kể từ 1,19 (năm 



 
 

2008) lên 1,34 (năm 2012). Ngoài ra, còn có các nhân viên phục vụ khác nhƣ dƣợc sĩ, 

kỹ sƣ, kế toán, công nhân kỹ thuật, v.v… 

Nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam trong cơ cấu nhân lực chung của hệ thống y tế 

công. Tuy nhiên, ở khu vực y tế từ tuyến tỉnh trở xuống xã, bác sĩ nam nhiều hơn nữ 

(nam chiếm 72% số bác sĩ, 83% số bác sĩ chuyên khoa). Ngƣợc lại, điều dƣỡng và hộ 

sinh nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam (63% và 91% theo thứ tự). Nhóm tuổi dƣới 35 chiếm 

49,1% tổng số nhân lực chung của các cơ sở cung cấp dịch vụ. Nhóm này chiếm tỷ lệ 

cao nhất ở khối các trung tâm y tế (85%) và thấp nhất ở các phòng khám đa khoa 

(11%). 

Nhân lực y tế đƣợc đào tạo với 5 trình độ. Tính từ cao xuống thấp gồm sau đại 

học có 2 bậc: tiến sĩ hoặc CK II với thời gian đào tạo từ 2 đến 4 năm, thạc sĩ hoặc CK I 

- 2 năm và bác sĩ nội trú-3 năm đào tạo sau khi xong bậc đại học; đại học 4-6 năm; cao 

đẳng 3 năm; và trung cấp 2 năm. Từ bậc cao đẳng đến đại học có hai hình thức đào 

tạo: chính quy tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông với thời gian chuẩn nhƣ 

trên và liên thông tuyển sinh từ trình độ trung cấp và cao đẳng với một số năm kinh 

nghiệm làm việc. Năm 2014, cả nƣớc có 36 trƣờng đại học, 40 trƣờng cao đẳng, và 81 

trƣờng trung cấp là các loại cơ sở chính đào tạo nhân lực y tế. Ngoài ra còn có các viện 

nghiên cứu đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ. Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế hoạt động theo 

quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ 

quan Chính phủ quản lý nhà nƣớc về hoạt động giáo dục nói chung. Bộ Y tế quản lý 

phần đào tạo CK I, CK II, bác sĩ nội trú và đào tạo liên tục. 

Các thách thức lớn nhất với các cơ sở đào tạo hiện nay là: số sinh viên quá đông 

trong khi chi phí đào tạo đƣợc quy định quá thấp so với các nƣớc trong khu vực. Việt 

Nam thiếu bệnh viện thực hành cho sinh viên. Chƣơng trình và phƣơng pháp đào tạo 

vẫn mang tính truyền thống chƣa hiện đại. Giảng viên còn thiếu và hạn chế về năng 

lực chuyên môn. Hệ thống trƣờng tƣ đang phát triển mạnh trong những năm gần đây 

song hệ thống kiểm định chất lƣợng chƣa hình thành và cơ chế đảm bảo chất lƣợng 

còn yếu. 

4.4.3. Trong lĩnh vực thuỷ sản 

Ngành thủy sản chia làm 3 lĩnh vực: lĩnh vực đi biển, lĩnh vực nuôi va lĩnh vực 

chế biến. Lĩnh vực chế biến có công nhân và ngƣời làm chất xám và thƣơng mại quốc 

tế. Cả 3 lĩnh vực đều thiếu do xu hƣớng con ngƣời thích làm những việc nhẹ dù lƣơng 

cho những vị trí không đòi hỏi trình độ quá cao ở mức cao hơn. Ví dụ ngƣời lao động 

thích đi làm các ngành "dịch vụ không khói" thay vì làm trong các ngành sản xuất tạo 

ra của cải vật chất. Ngành thủy sản hiện nay tập trung chủ yếu trong miền nam. Theo 

thống kê của cơ quan nhà nƣớc thì mức lƣơng trung bình ngành thủy sản là 4 triệu 

đồng/ tháng nhƣng trên thực tế con số này có thể cao hơn. Nhƣ lƣơng công nhân bóc 

tôm thực tế thực nhận là 6-7 triệu sau khi trừ rất nhiều các khoản phúc lợi xã hội đã 

đƣợc hƣởng và cao hơn cả kỹ sƣ học 5 năm. 



 
 

Nhân lực kinh doanh quản lý và văn phòng trong lĩnh vực thủy sản đều có trình 

độ đại học và cao đẳng trở lên. Thế hệ quản lý kế cận trong các doanh nghiệp thủy sản 

hầu hết đều đƣợc đi đào tạo ở nƣớc ngoài. Nhân lực có trình độ nghiệp vụ và ngoại 

ngữ làm kinh doanh hiện nay chủ yếu tốt nghiệp từ các trƣờng đại học nhƣ Đại học 

Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, một số ít là Đại học Nha Trang, Đại học Cần Thơ và 

Đại học Nông Lâm. Đối với nhóm nhân lực làm việc trong khu vực sản xuất, chứng 

nhận thì nhân lực tốt nghiệp từ các trƣờng Đại học Nha Trang, Đại học Cần Thơ và 

Đại học Nông Lâm đƣợc đánh giá cao, đáp ứng phần nào yêu cầu của doanh nghiệp vì 

đƣợc đào tạo chuyên sâu về ngành. Đối với nhân lực phụ trách kỹ thuật, máy móc 

trong ngành thì nhân lực chủ yếu từ các trƣờng Đại học Bach Khoa và một phần từ Đại 

học Nha Trang. 

Hiện nay, cả nƣớc Việt Nam có hơn 50 trƣờng đại học và cao đẳng chuyên đào 

tạo, hoặc có đào tạo ngành nghề liên quan ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản. 

Ngoài ra, hệ thống trƣờng dạy nghề cũng phát triển với hơn 300 trƣờng cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp và hàng nghìn cơ sở đào tạo nghề chế biến thủy sản. Một số 

trƣờng nổi tiếng về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thủy sản nhƣ: Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam, Trƣờng đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Trƣờng đại học Nha 

Trang (tiền thân là Trƣờng đại học Thủy sản Nha Trang), Trƣờng đại học Nông Lâm 

Huế... mỗi năm đào tạo hàng trăm kỹ sƣ, cử nhân hệ chính quy ngành thủy sản, tập 

trung chủ yếu cho hai chuyên ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản. Riêng 4 trƣờng 

này, mỗi năm gần đây cung cấp cho thị trƣờng khoảng 7.000 kỹ sƣ, cử nhân hệ đại học 

chính quy ngành thủy sản, tập trung chủ yếu cho 2 chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản 

và Chế biến Thủy sản. Chƣa kể còn hàng ngàn lao động đã qua đào tạo ngành Thủy 

sản ở các hệ cao đẳng, trung cấp, hệ vừa làm vừa học, liên thông, liên kết. Ngoài ra là 

hàng trăm ngàn lao động học nghề ngắn hạn của thị trƣờng thủy sản…Nhân lực trong 

ngành thủy sản hiện nay đào tạo nhiều nhƣng chất lƣợng chƣa theo kịp. Hệ thống đào 

tạo hiện quá cũ kỹ. Hàng chục năm qua, hệ thống này không thay đổi, mặc dù từ lâu đã 

có sự biến đổi rất lớn trong cơ cấu kinh tế xã hội, trong điều kiện tự nhiên đối với nghề 

cá, trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Sự gắn kết vĩ mô giữa trƣờng đào tạo ngành 

thủy sản với xã hội ngày càng rời rạc.  

4.4.4. Trong lĩnh vực du lịch 

Việt Nam hiện có khoảng 1,3 triệu lao động phục vụ trong lĩnh vực du lịch 

(chiếm 2,5% tổng số lao động trong cả nƣớc), trong đó có khoảng 20% chỉ đƣợc huấn 

luyện tại chỗ, chƣa qua đào tạo chính quy với chất lƣợng mang tính chuyên nghiệp. Do 

vậy, cùng với tiến độ tăng trƣởng du lịch nhƣ hiện nay, đòi hỏi mỗi năm cần phải đào 

tạo thêm khoảng 25.000 lao động mới, kết hợp với công tác không ngừng đào tạo và 

bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực hiện có với số lƣợng tƣơng tự.  

Nhân lực du lịch còn non yếu trong cơ chế thị trƣờng cả trong nhận thức, tƣ duy 

và hành động. Việc đầu tƣ cho đào tạo của ngƣời học chƣa thực sự hƣớng đích nghề 



 
 

nghiệp mà vẫn còn nặng về bằng cấp. Mức độ yêu nghề, gắn bó với nghề thấp mà chủ 

yếu xác định du lịch là nghề kiếm sống nhanh nhất, dễ nhất và tìm cách tận thu, tăng 

thu nhập trong quá trình phục vụ nhờ những mánh khóe, chộp dật, bƣng bít thông 

tin… mà không chuyên tâm học tập. 

Nhân lực khối quản lý nhà nƣớc và sự nghiệp du lịch đã phát huy đƣợc năng 

lực, sử dụng kiến thức đƣợc đào tạo và kinh nghiệm tích luỹ trong quá trình công tác 

vào nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn phát triển du lịch trên thế giới và trong 

nƣớc để hoạch định chính sách, xây dựng hoặc góp ý xây dựng, tuyên truyền phổ biến, 

hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện chủ trƣơng, chính sách phát triển du lịch của Đảng và 

Nhà nƣớc; văn bản quy phạm pháp luật; chiến lƣợc, quy hoạch tổng thể phát triển 

ngành, lĩnh vực; quy hoạch vùng, trung tâm, quy hoạch phát triển du lịch các địa 

phƣơng; kế hoạch, đề án và chƣơng trình hành động quốc gia về du lịch đạt hiệu quả. 

Mặc dù vậy, số cán bộ làm việc có hiệu quả cao và say mê, tận tụy với công việc chƣa 

nhiều, thiếu những công chức, viên chức giỏi. Không ít cán bộ trình độ kiến thức, năng 

lực lãnh đạo, quản lý hạn chế, việc cập nhật thông tin lý luận và thực tiễn chƣa kịp thời 

nên đuối tầm và chƣa gắn bó thƣờng xuyên với cơ sở. Một số chƣa mạnh dạn trong 

phản biện xã hội, thiếu tinh thần hợp tác và phối hợp.  

Nhân lực khối kinh doanh du lịch cần cù, năng động; từng bƣớc đƣợc đào tạo 

và tự đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và kiến thức pháp luật quốc tế để kinh 

doanh, hội nhập; thích ứng nhanh với cơ chế mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 

nâng cao hiệu quả làm việc; gắn bó với doanh nghiệp, đóng góp tích cực trong xây 

dựng hình ảnh, thƣơng hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, hoàn 

thành nhiệm vụ đƣợc giao. Nhƣng một bộ phận nhân lực còn ít kinh nghiệm, năng lực 

hạn chế, kinh doanh kém hiệu quả.  

4.4.5. Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm  

Nhân lực trong ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm hiện nay vừa thừa vừa 

thiếu. Cụ thể, số lƣợng giao dịch viên, cán bộ, chuyên viên bán hàng trong ngành tài 

chính - ngân hàng đang rất lớn, ngƣợc lại, đội ngũ chuyên gia, lãnh đạo cấp trung và 

cấp cao thì lại rất hiếm. Nhân lực có trình độ đại học thừa thãi nhƣng thiếu kỹ năng, 

yếu kiến thức, khó thích nghi với sự thay đổi và thiếu nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu nhƣ chiến lƣợc phát triển, quản trị rủi ro, đầu tƣ quốc 

tế... Nhiều lĩnh vực, các ngân hàng phải thuê chuyên gia ngƣời nƣớc ngoài. Số lao 

động trong ngành tài chính - ngân hàng tăng bình quân khoảng 23.000 ngƣời/năm 

(khoảng 8,5%). Tuy nhiên, số lao động học đúng ngành tài chính - ngân hàng chiếm 

chƣa tới 50%, hơn một nửa ngƣời làm tài chính - ngân hàng xuất thân từ học ngành 

khác.  

Hiện nay, có khoảng 40 cơ sở đào tạo ngành tài chính-ngân hàng, trong đó có 

24 trƣờng đại học; theo số liệu khảo sát của Viện nhân lực ngân hàng tài chính, lƣợng 

sinh viên theo học ngành tài chính ngân hàng ra trƣờng năm học 2012-2013 khoảng 



 
 

29.000-32.000 sinh viên và đến năm 2016 là 61.000 sinh viên, tuy nhiên nhu cầu tuyển 

dụng khoảng 50%. Thực tế cho thấy nguồn nhân lực đã qua đào tạo cơ bản đáp ứng 

đƣợc yêu cầu của ngành ngân hàng, song khách quan mà nói, chất lƣợng nguồn nhân 

lực đƣợc đào tạo còn thấp, không ít sinh viên sau khi ra trƣờng còn “hổng” về kiến 

thức cả về kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Do đó, hầu nhƣ sau khi tuyển dụng, các 

ngân hàng đều phải mất thời gian đào tạo lại mới có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu công 

việc 

4.4.6. Trong lĩnh vực công nghiệp  

Mặc dù đang có rất nhiều lợi thế về nguồn nhân lực do đang ở trong thời kỳ dân 

số vàng, tuy nhiên, thực trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của 

Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao, công 

nhân lành nghề vẫn còn rất thiếu so với nhu cầu xã hội để phát triển các ngành kinh tế 

chủ lực của Việt Nam, nhất là để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng nhƣ nâng 

cấp vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị đó. 

Theo một điều tra khảo sát của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đang thiếu lao 

động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Trình độ ngoại ngữ của lao 

động Việt Nam chƣa cao nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập. Những hạn 

chế, yếu kém của nguồn nhân lực là một trong những nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến 

năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.  

Trong sản xuất công nghiệp, rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã và đang ứng 

dụng cộng nghệ 4.0 vào trong sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay các chƣơng trình đào tạo 

của Việt Nam vẫn chƣa đƣa các nội dung môn học liên quan tới công nghệ 4.0 vào 

trong chƣơng trình. Đây cũng là hạn chế lớn khiến cho lao đông trong lĩnh vực sản 

xuất công nghiệp chƣa bắt kịp với yêu cầu của thị trƣờng lao động và xã hội. Điều này 

đòi hỏi doanh nghiệp phải mất thời gian đào tạo mới và đào tạo lại cho ngƣời lao động. 

Sản xuất công nghiệp thay đổi không ngừng với sự phát triển của công nghệ. 

Do đó việc đào tạo ngƣời lao động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp cần phải gắn 

kết với thực tiễn và giúp ngƣời lao động thuần thục với tay nghề. Trong những năm 

qua, rất nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo đã phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp nhằm 

tăng tính thực tiễn trong đào tạo cho ngƣời học. Các trƣờng đại học, cao đẳng đã cử 

sinh viên đi thực tế tại doanh nghiệp nhằm nâng cao tính thực tiễn trong học tập. 

Ngoài ra các cơ sở giáo dục, đào tạo còn ký kết với doanh nghiệp để đảo tạo theo các 

đơn đặt hàng khác nhau. 

4.5. Đánh giá chung về chất lượng nguồn nhân lực  

4.5.1. Những kết quả đã đạt được  

Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách cho phát triển nhân lực và khoa học công 

nghệ đƣợc hoàn thiện liên tục, tạo điều kiện nâng cao chất lƣợng các hoạt động giáo 

dục, đào tạo và khoa học kỹ thuật.  



 
 

Nhóm dân số trong độ tuổi lao động khá đông và năng suất lao động của ngƣời 

Việt Nam không ngừng tăng qua các năm.  

Công tác đào tạo và dạy nghề tại Việt Nam bƣớc đầu gắn với nhu cầu của 

doanh nghiệp và thị trƣờng lao động.  

Việt Nam đã phát triển đƣợc đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ khá đông 

đảo.  

4.5.2. Hạn chế và nguyên nhân  

4.5.2.1. Hạn chế 

Nguồn nhân lực của Việt Nam đang trong tình trạng vừa yếu lại vừa thiếu, có 

nhiều hạn chế về trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ.  

Bất cập trong việc quy hoạch nguồn lực chất lƣợng cao và khung chƣơng trình 

quốc gia chƣa đáp ứng nhu cầu thị trƣờng.  

4.5.2.2. Nguyên nhân 

Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng này chính là hệ thống 

giáo dục đào tạo Việt Nam chƣa có sự kết nối và đáp ứng tốt nhu cầu lao động của các 

doanh nghiệp trên thị trƣờng.  

Thiếu các cơ sở đào tạo đại học đáp ứng chuẩn quốc tế.  

Chƣa chú trọng đầu tƣ phát triển ngành mũi nhọn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 

VIỆT NAM TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƢỜNG 

5.1. Bối cảnh và định hƣớng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong giai 

đoạn 2020 – 2030 

5.1.1. Bối cảnh quốc tế 

 Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi cấu trúc nguồn nhân lực cũng nhƣ 

yêu cầu về kỹ năng chuyên môn và năng lực thực tiễn của ngƣời lao động  

 Ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19. 

 Hội nhập quốc tế nói chung và việc hình thành AEC nói riêng thúc đẩy sự di 

chuyển lao động, hình thành thị trƣờng lao động không biên giới  

 Xu thế phát triển mới trong giáo dục đại học ở các nƣớc trên thế giới, tập 

trung vào một số vấn đề: (i) Đề cao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở 

giáo dục đại học; (ii) Có chính sách đầu tƣ tài chính cho giáo dục đại học theo mô hình 

“chia sẻ chi phí”; (iii) Tăng cƣờng liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh 

nghiệp để tạo cơ chế gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với sản xuất và dịch 

vụ; (iv) Đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên để đáp ứng yêu cầu của các chƣơng trình đào 

tạo chất lƣợng cao, tạo bƣớc đột phá về chất lƣợng giáo dục đại học; (v) Xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống tổ chức kiểm định chất lƣợng giáo dục đại học độc lập 

 Quốc tế hóa giáo dục đại học trở thành xu hƣớng của các nƣớc trên thế giới 

nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng lao động quốc tế trong hội nhập quốc tế. 

5.1.2. Bối cảnh trong nước 

 Giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo gắn với phát triển 

nguồn nhân lực 

 Áp lực cạnh tranh cao về nguồn nhân lực trình độ cao khi Việt Nam hội nhập 

sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu 

 Thay đổi lớn trên thị trƣờng lao động Việt Nam 

5.1.3. Định hướng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lƣợng đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 

lực; góp phần nâng cao chất lƣợng và năng suất lao động, thúc đẩy khởi nghiệp sáng 

tạo, tăng cƣờng năng lực cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và trên thế giới. 



 
 

5.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam  

5.2.1. Các giải pháp về chiến lược và quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng, số 

lượng và điều chỉnh về quy mô 

5.2.1.1. Phát triển hệ thống giáo dục đại học trên cơ sở thực hiện khung chiến lược 

phát triển giáo dục đại học  

Mục tiêu đến năm 2045 thiết lập đƣợc một hệ thống giáo dục đại học mở, bình 

đẳng, công khai minh bạch, hòa nhập và cơ hội phục vụ học tập suốt đời cho mọi 

ngƣời; có số lƣợng cơ sở giáo dục đại học hợp lý, có tính phân loại cao, có trọng tâm, 

trọng điểm; ứng dụng hiệu quả thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong giáo 

dục đại học; hệ thống có khả năng đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lƣợng cao, 

đi đầu trong chuyển giao tri thức và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - 

xã hội; nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. 

Chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học phải đảm bảo hệ thống giáo dục đại học 

sẽ góp phần quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021 – 2030 “Đến năm 2025: Là nƣớc đang phát triển có công nghiệp theo hƣớng hiện 

đại, vƣợt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành 

lập Đảng  Là nƣớc đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình 

cao;… kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo… Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nƣớc phát 

triển, thu nhập cao”
3
. 

5.2.1.2. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

Thực tiễn cho thấy, yêu cầu về chất lƣợng đào tạo ngày càng cao đối với các 

cơ sở GDĐH, nhất là trong lĩnh vực đào tạo giáo viên. Tuy nhiên, việc phân bổ các cơ 

sở GDĐH có nơi còn bất cập; có sự khác biệt về quy mô, lĩnh vực, chất lƣợng đào tạo 

và hiệu quả đầu tƣ của Nhà nƣớc đối với các cơ sở GDĐH khác nhau. 

Vì vậy, ngoài những căn cứ pháp lý, nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lƣới các cơ 

sở GDĐH cần đảm bảo hiệu quả của đầu tƣ Nhà nƣớc, góp phần nâng cao chất lƣợng 

giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc. 

5.2.1.3. Dự báo nhu cầu nhân lực cho các địa phương và các lĩnh vực ngành nghề 

Trong giai đoạn hiện nay, nguồn nhân lực Việt Nam đứng trƣớc những cơ hội 

và thách thức từ CMCN 4.0 không chỉ ở trong nƣớc mà còn chịu ảnh hƣởng bởi các 

tác động từ khu vực do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh những áp lực hiện 

tại và trong ngắn hạn từ thực trạng nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, những áp lực trong 

ngắn đến trung hạn từ tác động của khu vực và xa hơn nữa là các tác động của thị 

trƣờng toàn cầu trong bối cảnh CMCN 4.0 phát triển mạnh mẽ.  

                                                 
3 Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. 



 
 

Trong ngắn và trung hạn, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ra đời vào cuối 

năm 2015, các nƣớc thành viên phải thực hiện cam kết về tự do luân chuyển lao động. 

Việc này một mặt tạo cơ hội cho dịch chuyển lao động có chất lƣợng, song mặt khác 

lại đặt ra những thách thức lớn cho lao động thiếu kỹ năng. Khi ra đời, AEC có quy 

mô GDP 2.200 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu ngƣời 3.100 USD/năm, nhƣng chênh 

lệch rất lớn, từ 1.000 USD/ngƣời (Campuchia, Myanmar) đến 40.000 USD/ngƣời 

(Singapore). Chênh lệch quá lớn về thu nhập có thể là nguyên nhân thúc đẩy di chuyển 

lao động trong khối và tạo ra áp lực cạnh tranh cũng nhƣ đòi hỏi về sự đáp ứng đối với 

nguồn nhân lực trong nƣớc cao hơn.  

AEC sẽ mở ra nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam với dự báo sẽ tăng trƣởng 

mạnh mẽ việc làm trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải dệt may, chế biến 

thực phẩm. Việt Nam sẽ là một trong những nƣớc đƣợc hƣởng lợi nhiều hơn từ việc 

hội nhập kinh tế khu vực so với các nƣớc khác bởi nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc 

nhiều vào ngoại thƣơng. Sự hội nhập AEC sẽ mang lại lợi ích quan trọng về việc làm 

cho các ngành xây dựng, thƣơng mại, chế biến lƣơng thực và vận tải, bởi dự báo năng 

suất các ngành này cao hơn hai lần so với năng suất của ngành nông nghiệp. Thời kỳ 

hội nhập sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm với nhiều yêu cầu cao hơn đối với ngƣời lao 

động, với tiêu chí tuyển dụng cao hơn đòi hỏi nguồn nhân lực phải có nhiều kỹ năng 

khác ngoài kiến thức chuyên môn nhƣ: khả năng giao tiếp, sử dụng vi tính, kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng báo cáo, kỹ năng tìm hiểu và xử lý thông tin. Xem xét điều 

kiện thực tiễn cũng nhƣ những tác động của CMCN 4.0 trong dài hạn có thể dự báo về 

nhu cầu và yêu cầu đối với nguồn nhân lực của Việt Nam.  

5.2.2. Giải pháp trực tiếp tác động tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Việt Nam  

5.2.2.1. Triển khai áp dụng Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và tham chiếu với 

Khung tham chiếu trình độ ASEAN 

Để triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam cần gắn việc xây dựng chuẩn 

đầu ra đối với các ngành đào tạo theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg với 

việc xây dựng chuẩn chƣơng trình đào tạo theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật giáo dục đại học để giúp các cơ sở giáo dục đại học có sự nhất 

quán về quan niệm cũng nhƣ cách phát triển chƣơng trình đào tạo và tổ chức đào tạo 

tại cơ sở giáo dục đại học. 

Ngoài ra, triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam nhằm thúc đẩy tiến 

trình tham chiếu giữa Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Khung tham chiếu 

ASEAN cũng tiến tới chuẩn hóa hệ thống giáo dục, góp phần thúc đẩy việc hợp tác về 

giáo dục và công nhận trình độ ngƣời lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu 

rộng. Đồng thời, thực hiện tốt triển khai Khung trình độ quốc gia đối với giáo dục đại 

học sẽ góp phần thúc đẩy công nhận và miễn trừ kinh nghiệm học tập và lao động, 

cũng nhƣ thúc đẩy việc học tập suốt đời của mọi ngƣời dân. 



 
 

5.2.2.3 Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp - trường đại học nhằm tăng cường kỹ 

năng đổi mới sáng tạo 

Trƣờng đại học là thành tố quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp và hệ 

thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Các trƣờng đại học mạnh phải là các chủ thể nghiên 

cứu mạnh, là nguồn sản xuất tri thức và công nghệ cho xã hội, cung cấp ý tƣởng sáng 

tạo dồi dào cho các dự án khởi nghiệp, đóng góp cho sự gia tăng tài sản trí tuệ và năng 

lực trí tuệ của các doanh nghiệp. Trong xu thế hội nhập toàn cầu và làn sóng cách 

mạng công nghiệp lần thứ tƣ tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - 

xã hội, nguồn vốn con ngƣời, vốn trí tuệ cùng với công nghệ và đổi mới sáng tạo trở 

thành yếu tố đầu vào quan trọng nhất để giúp các quốc gia phát triển bứt phá.  

Vai trò của trƣờng đại học trong hệ sinh thái doanh nghiệp thể hiện ở 3 nhiệm 

vụ chính, đó là: (1) Đào tạo và phát triển nhân tài (talent), bao gồm các doanh nhân, 

nhà quản lý và các chuyên gia giỏi; (2) Cung cấp điều kiện cơ sở hạ tâng, cơ sở vật 

chất, phòng thí nghiệm cho các doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp; (3) Cung cấp công 

nghệ, nguồn lực quan trọng cho các doanh nghiệp tăng trƣởng nhanh. 

Trƣờng đại học cũng cần đƣợc xem là trung tâm của ĐMST ở Việt Nam, do 

đó, cần quy hoạch mạng lƣới các trƣờng đại học, xác định các trƣờng đại học nghiên 

cứu, đại học xuất sắc để có đầu tƣ trọng tâm trọng điểm theo từng lĩnh vực ƣu tiên, lấy 

thƣớc đo sản phẩm nghiên cứu ứng dụng gắn với sở hữu trí tuệ trong bối cảnh CMCN 

4.0 để xác định thƣơng hiệu của trƣờng đại học thuộc các loại hình này. 

5.2.2.4. Tăng cường nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để phát triển nguồn nhân lực đó là 

nguồn lực tài chính. Các chính sách đƣợc triển khai huy động nguồn lực tài chính cho 

giáo dục công lập tại Việt Nam đƣợc thực hiện khá sớm và bƣớc đầu đã đạt đƣợc 

những kết quả nhất định. Việc xác định cơ chế tự chủ đại học, không chỉ thuận theo xu 

hƣớng tất yếu của các trƣờng đại học công lập trên toàn thế giới, mà còn cho phép các 

trƣờng đại học huy động đƣợc nhiều nguồn tài chính bên ngoài.  

5.2.3. Các giải pháp khác 

5.2.3.1. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đại học 

Xã hội hoá giáo dục đƣợc hiểu trên phƣơng diện rộng là toàn thể nhân dân, 

toàn thể xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục. Xã hội hoá giáo dục là làm cho hoạt 

động giáo dục trở thành hoạt động chung của toàn xã hội. Điều 1 Nghị định 

73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ ghi rõ: xã hội hoá hoạt động giáo dục 

là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào sự phát 

triển sự nghiệp giáo dục nhằm từng bƣớc nâng cao mức hƣởng thụ về giáo dục trong 

sự phát triển về vật chất và tinh thần của nhân dân.  



 
 

Xã hội hoá giáo dục không có nghĩa là buông lỏng sự quản lý thống nhất của 

Nhà nƣớc về giáo dục mà trái lại vai trò quản lý, định hƣớng, chỉ huy, điều hành, kiểm 

tra, giám sát của Bộ Giáo dục và đào tạo càng phải đƣợc tăng cƣờng. Nhƣng sự tăng 

cƣờng vai trò quản lý, chỉ dẫn, kiểm tra, giám sát của Bộ không phải bằng cách trực 

tiếp can thiệp vào hoạt động cụ thể của nhà trƣờng, mà phải thông qua các văn bản 

pháp luật, các quy chế quản lý. Nhà nƣớc phải xây dựng và không ngừng hoàn thiện 

hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch để các cơ sở đào tạo hoạt động có hiệu quả, đảm 

bảo chất lƣợng đào tạo. Nhà nƣớc chỉ can thiệp khi có sự vi phạm pháp luật. Xã hội 

hoá giáo dục phải gắn liền với việc mở rộng dân chủ, khuyến khích, động viên việc 

nâng cao tinh thần tự quản, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo. Việc mở 

rộng dân chủ và khẳng định quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo có tác dụng rất lớn 

trong việc thúc đẩy sự tìm tòi, phát huy sáng kiến, cổ vũ tính năng động, chủ động của 

các tổ chức và công dân tham gia quản lý hoạt động giáo dục, góp phần làm giảm nhẹ 

gánh nặng quản lý của các cơ quan nhà nƣớc, khắc phục tâm lý thụ động, phó mặc mọi 

công việc quản lý giáo dục cho Nhà nƣớc của một bộ phận công dân và tổ chức, đồng 

thời góp phần làm cho hoạt động giáo dục thực sự là công việc của toàn xã hội. 

5.2.3.2. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao năng lực quản trị trong các cơ 

sở giáo dục đại học 

Một là, đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ nhận thức về tự chủ đại học: 

Vấn đề truyền thông nội bộ đóng vai trò rất quan trọng, nó giúp cho các đối tƣợng hiểu 

rõ, đúng đắn về việc đổi mới quản lý giáo dục theo hƣớng tự chủ. Việc tuyên truyền về 

đổi mới giáo dục đại học theo hƣớng tự chủ cần phải đƣợc phổ biến sâu và rộng đến 

toàn thể đội ngũ viên chức, giảng viên của trƣờng hiểu, chủ động thích nghi.  

Hai là, chủ động xây dựng cam kết giải trình đảm bảo điều kiện tự chủ: Việc 

đổi mới cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục đại học nhằm tăng cƣờng tự chủ đại học, 

theo đó, buộc các trƣờng cần phải chuyển mình, thay đổi tƣ duy từ thụ động theo quy 

định sang chủ động xây dựng hệ thống thông tin minh bạch hóa cùng với những nội 

dung cam kết giải trình đối với sản phẩm đầu ra.  

Ba là, tăng cƣờng vai trò quản lý của Hội đồng trƣờng tại các cơ sở giáo dục 

đại học: Hội đồng trƣờng đƣợc thành lập thể hiện tính tuân thủ pháp luật của các cơ sở 

giáo dục đại học, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của quản trị trƣờng đại học. 

Hội đồng trƣờng đóng vai trò đại diện chủ sở hữu cho tài sản mà Nhà nƣớc đã đầu tƣ 

và đảm bảo định hƣớng phát triển của nhà trƣờng, gắn với hoạt động của nhà trƣờng 

với trách nhiệm xã hội, bảo toàn và củng cố vốn nhà nƣớc, cũng nhƣ thực hiện các 

mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trƣờng theo pháp luật.  

Bốn là, đổi mới cơ chế quản lý nội bộ của nhà trƣờng. Đối với Trƣờng đã thực 

hiện cơ chế tự chủ cần mạnh dạn trong việc quyết định các hoạt động đã đƣợc cấp có 

thẩm quyền giao khi thực hiện tự chủ. Đồng thời, chủ động xây dựng cơ chế kiểm soát 

các hoạt động độc lập, tự chủ, thực hiện trách nhiệm của các đơn vị trong nhà trƣờng, 



 
 

đặt ra những tiêu chuẩn, tiêu chí chặt chẽ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, thực 

hiện sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đối tƣợng trên các lĩnh vực nhƣ tài chính, 

cơ sở vật chất, thực hiện nguyên tắc và chế độ trong quản lý, trong công việc, trong 

đào tạo…  

5.2.3.3. Thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước 

Tiến hành rà soát số lƣợng các cá nhân có trình độ tiến sĩ đang công tác ở các 

trƣờng đại học nƣớc ngoài hoặc đang làm việc ngoài các cơ sở giáo dục đại học để làm 

cơ sở cho việc hoạch định các chính sách thu hút tiến sĩ đến công tác tại các cơ sở giáo 

dục đại học ở Việt Nam.  

Rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách đãi ngộ, ƣu tiên, tạo 

điều kiện về vật chất và tinh thần, đặc biệt là điều kiện làm việc, nghiên cứu khoa học 

để các tiến sĩ đang công tác ở nƣớc ngoài hoặc đang làm việc ngoài các cơ sở giáo dục 

đại học đến làm việc tại các trƣờng đại học tại Việt Nam; đề xuất Chính phủ ban hành 

chính sách ƣu đãi đối với các tiến sĩ công tác tại các trƣờng đại học tại Việt Nam. 

Trên cơ sở chính sách thu hút tiến sĩ của nhà nƣớc, Các cơ sở giáo dục đại học 

tự chủ trong việc xây dựng đề án, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thu hút cá nhân có 

trình độ tiến sĩ đang công tác ở các trƣờng đại học nƣớc ngoài hoặc đang làm việc 

ngoài các cơ sở giáo dục đại học đến làm việc tại đơn vị mình. 

5.3. Kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Việt 

Nam  

5.3.1 Kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục  

5.3.1.1. Xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn 

2021-2030 tầm nhìn 2045 

Chiến lƣợc tổng thể phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030 cần đƣợc 

xây dựng và triển khai với với các trụ cột chính, đó là: 

(1) Quy hoạch mạng lƣới các cơ sở giáo dục đại học;  

 (2) Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục 

 (3) Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đại học 

 (4) Đổi mới quản lý nhà nƣớc và quản trị hệ thống giáo dục đại học  

 (5) Đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp và quốc tế  

 (6) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục đại học  

 (7) Tăng cƣờng đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao  

 (8) Tăng cƣờng chất lƣợng và sự phù hợp của đào tạo và nghiên cứu khoa học;  

(9) Tăng cƣờng minh bạch thông tin, truyền thông. 



 
 

5.3.1.2. Ban hành Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

- Góp phần hiện thực hóa chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng, Nhà 

nƣớc định hƣớng phát triển lĩnh vực giáo dục đại học; cụ thể hoá quy hoạch tổng thể 

quốc gia đối với lĩnh vực giáo dục đại học trên cơ sở kết nối các ngành, các vùng có 

liên quan. 

- Thiết lập đƣợc một hệ thống giáo dục đại học mở, bình đẳng và phục vụ học 

tập suốt đời; có số lƣợng cơ sở giáo dục đại học và sƣ phạm hợp lý, có tính phân loại 

cao, có trọng tâm, trọng điểm; ứng dụng hiệu quả thành tựu của cách mạng công 

nghiệp 4.0 trong giáo dục đại học; hệ thống có khả năng đáp ứng nhu cầu về nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao, đi đầu trong chuyển giao tri thức và công nghệ phục vụ phát 

triển bền vững kinh tế - xã hội; nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. 

5.3.1.3. Ban hành nghị định triển khai Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và tham 

chiếu với Khung tham chiếu trình độ ASEAN 

- Xây dựng và ban hành các văn bản, tài liệu để triển khai thực hiện Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học: Bộ Giáo dục và 

Đào tạo xây dựng và ban hành quy định về chuẩn chƣơng trình đào tạo đối với các 

trình độ của giáo dục đại học theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa hoặc ban hành mới các quy định về bảo đảm chất 

lƣợng và kiểm định; bảo đảm phù hợp với chuẩn chƣơng trình đào tạo theo quy định 

của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam. Đến thời điểm này, dự thảo Thông tƣ ban hành Chuẩn chƣơng 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; xây dựng, thẩm định và ban hành 

chƣơng trình đào tạo đã hết thời gian đăng mạng và đang trong tiến trình rà soát các 

bƣớc cuối cùng theo quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật trƣớc khi ban 

hành. 

- Xây dựng và ban hành chuẩn chƣơng trình cho từng lĩnh vực và ngành đào 

tạo trong giáo dục đại học: Các bộ thành lập Hội đồng tƣ vấn khối ngành gồm các 

chuyên gia đầu ngành ở các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, các nhà quản lý 

giáo dục đại học và đại diện của giới doanh nghiệp, công nghiệp và các cơ quan quản 

lý nguồn nhân lực, hoàn thành trong quý IV năm 2020 để xây dựng chuẩn chƣơng 

trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học. Bộ 

Giáo dục và Đào tạo thẩm định, ban hành. 

- Rà soát, cập nhật, phát triển chƣơng trình đào tạo giáo dục đại học để thực 

hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

5.3.1.4. Ban hành bộ công cụ đẩy mạnh đảm bảo chất lượng giáo dục đại học  

Đảm bảo chất lƣợng đào tạo là một hệ thống các biện pháp, giải pháp, các hoạt 

động có kế hoạch đƣợc tiến hành trong và ngoài nhà trƣờng, nhằm tạo ra sản phẩm 



 
 

(ngƣời học) đạt các tiêu chuẩn đề ra. ĐBCL đào tạo đòi hỏi trách nhiệm của cán bộ 

quản lý, của đội ngũ nhà giáo và nhân viên phục vụ hơn là trách nhiệm của thanh tra, 

kiểm tra.  

5.3.1.5. Ban hành các chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đại học 

Xã hội hoá giáo dục chỉ có thể đƣợc thực hiện trên cơ sở chính sách học phí, 

học bổng phù hợp, đồng thời đa dạng hoá các hình thức đào tạo và các loại hình nhà 

trƣờng. Việc huy động dân tham gia đóng góp cho giáo dục phải đƣợc xem xét một 

cách kỹ lƣỡng, căn cứ vào mức sống và khả năng của dân ở từng vùng, từng địa 

phƣơng trên cơ sở bảo đảm công bằng xã hội, có chính sách học phí phù hợp, đồng 

thời có chính sách trợ cấp xã hội và cho vay vốn để đi học. Cần thể chế hoá chính sách 

học phí vào Luật Giáo dục. Mặt khác, Nhà nƣớc phải quy định bằng pháp luật sự tôn 

trọng quyền sở hữu của nhà đầu tƣ. Xã hội hoá và đa dạng hoá các hình thức hoạt động 

giáo dục có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Bên cạnh việc củng cố các tổ chức của 

Nhà nƣớc, cần phát triển  rộng rãi các hình thức hoạt động do các tập thể hoặc các cá 

nhân tiến hành trong khuôn khổ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc. Đa 

dạng hoá chính là mở rộng các cơ hội cho các tầng lớp nhân dân tham gia chủ động và 

bình đẳng vào hoạt động giáo dục. 

5.3.1.6. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp – 

trường đại học nhằm tăng cường kỹ năng đổi mới sáng tạo 

Nhận thấy tầm quan trọng của hợp tác đại học với doanh nghiệp, gắn kết đào 

tạo đại học với thị trƣờng lao động, Chính phủ đã đƣa ra nhiều chính sách tạo cơ chế 

thông thoáng để các trƣờng đại học thuận lợi hơn trong việc hợp tác với doanh nghiệp. 

Trong thời gian tới, Bộ GDĐT cần đẩy mạnh hơn nữa việc tạo môi trƣờng thuận lợi 

cho hợp tác đại học với doanh nghiệp bằng việc triển khai một số hoạt động nhƣ xây 

dựng Cổng thông tin hợp tác đại học doanh nghiệp, đề nghị các đại học, các trƣờng đại 

học, viện nghiên cứu thành lập bộ phận xúc tiến hợp tác với doanh nghiệp và chuyển 

giao công nghệ để làm đầu mối trong việc triển khai, cần khai thác tốt hơn nguồn lực 

của các tổ chức quốc tế trong việc tƣ vấn, tài trợ để thực hiện các hoạt động liên quan 

đến thúc đẩy hợp tác đại học với doanh nghiệp. 

5.2.2 Kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan 

5.2.2.1 Thực hiện thay đổi chính sách tiền lương   

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 đƣợc Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 

14/6, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Ngoài quy định chung về chính 

sách giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, Luật Giáo dục 2019 còn có nhiều nội 

dung đáng chú ý khác liên quan đến giáo viên, trong đó vấn đề đƣợc quan tâm đúng 

mức sẽ là vấn đề tiền lƣơng của giáo viên. 



 
 

5.2.2.2. Thực hiện thay đổi chính sách nhà ở  

Từ ngày 15/3/2020, hơn 2.000 nhà giáo đã nghỉ hƣu chƣa đƣợc hƣởng trợ cấp 

chế độ phụ cấp thâm niên trong lƣơng hƣu sẽ đƣợc thụ hƣởng chính sách mới. Những 

chính sách này đƣợc quy định cụ thể tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ban hành. Việc 

bổ sung các đối tƣợng này đã giải quyết đƣợc các bất cập, thiệt thòi cho các nhà giáo 

do việc tổ chức loại hình trƣờng hoặc cơ chế sử dụng đội ngũ nhà giáo mà không đƣợc 

tính hƣởng chế độ phụ cấp thâm niên theo Quyết định số 52. Trung bình mỗi đối tƣợng 

thụ hƣởng đƣợc hỗ trợ 12 triệu đồng. 

5.2.2.3. Triển khai các chính sách nhằm tăng cường nguồn lực cho giáo dục đại 

học  

Thứ nhất, đổi mới phƣơng thức phân bổ kinh phí NSNN cho giáo dục đại học. 

Cần chuyển mô hình phân bổ NSNN cho các trƣờng đại học công lập dựa trên yếu tố 

đầu vào nhƣ: Số lƣợng sinh viên tuyển mới, quy mô sinh viên, biên chế nhân sự, sang 

phân bổ dựa trên các yếu tố đầu ra, các chỉ tiêu phản ánh hiệu suất hoạt động của 

trƣờng đại học nhƣ: Tổng số giờ giảng thực hiện, chất lƣợng công trình nghiên cứu, số 

lƣợng sinh viên tốt nghiệp tìm đƣợc công việc liên quan đến chuyên ngành đƣợc đào 

tạo, sự hài lòng của xã hội. Thứ hai, tăng cƣờng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự 

nghiệp công: Cần đổi mới chính sách học phí theo nguyên tắc chia sẻ chi phí với xã 

hội, trong đó các trƣờng đại học công lập có tƣ cách là ngƣời cung ứng dịch vụ. Học 

phí của các trƣờng đại học công lập cần đƣợc nâng lên theo lộ trình tính giá dịch vụ sự 

nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, với mục tiêu tiến tới bù đắp 

đƣợc chi phí đào tạo cần thiết để đạt chất lƣợng đáp ứng yêu cầu đặt ra nhƣng vẫn đảm 

bảo phù hợp với từng ngành học và đối tƣợng ngƣời học. Thứ ba, đổi mới chính sách 

hỗ trợ tài chính đối với sinh viên: Rà soát các văn bản pháp luật, sửa đổi, bổ sung để 

có cơ chế rõ ràng dựa trên việc xác định các tiêu chí cụ thể, tránh chồng chéo về đối 

tƣợng thụ hƣởng chính sách. Thứ tƣ, đẩy mạnh huy động vốn đầu tƣ cho các trƣờng 

đại học công lập từ các nguồn trong và ngoài nƣớc theo chủ trƣơng xã hội hóa giáo 

dục đại học. Trong đó tập trung vào: (i) Thu hút vốn đầu tƣ trong nƣớc: Nhà nƣớc ban 

hành các quy định về huy động vốn vay, vốn liên doanh, liên kết từ các tổ chức, cá 

nhân trong xã hội. (ii) Thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài: Cần có các biện pháp phát huy 

hiệu quả nguồn vốn ODA và các quỹ quốc tế tài trợ nghiên cứu, cụ thể: Hoàn thiện 

môi trƣờng pháp lý để các trƣờng tự chủ có thể tiếp cận các nguồn vốn ODA, các 

nguồn tài trợ từ các cá nhân và các tổ chức quốc tế; Cải thiện chất lƣợng dự án ODA 

thông qua việc xác định rõ mục tiêu đầu tƣ dựa trên nhu cầu thực tế của nơi đƣợc tiếp 

nhận dự án… 



 
 

5.2.3 Kiến nghị các cơ sở giáo dục đại học  

5.2.3.1. Chủ động áp dụng các biện pháp quản trị và quản lý để thực thi quyền tự 

chủ  

Một là, đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ nhận thức về tự chủ đại học: 

Vấn đề truyền thông nội bộ đóng vai trò rất quan trọng, nó giúp cho các đối tƣợng hiểu 

rõ, đúng đắn về việc đổi mới quản lý giáo dục theo hƣớng tự chủ. Hai là, chủ động xây 

dựng cam kết giải trình đảm bảo điều kiện tự chủ: Việc đổi mới cơ chế quản lý các cơ 

sở GDĐH nhằm tăng cƣờng tự chủ đại học, theo đó, buộc các trƣờng cần phải chuyển 

mình, thay đổi tƣ duy từ thụ động theo quy định sang chủ động xây dựng hệ thống 

thông tin minh bạch hóa cùng với những nội dung cam kết giải trình đối với sản phẩm 

đầu ra. Ba là, tăng cƣờng vai trò quản lý của Hội đồng trƣờng tại các cơ sở GDĐH: 

Hội đồng trƣờng đƣợc thành lập thể hiện tính tuân thủ pháp luật của các cơ sở GDĐH, 

đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của quản trị trƣờng đại học. Hội đồng trƣờng 

đóng vai trò đại diện chủ sở hữu cho tài sản mà Nhà nƣớc đã đầu tƣ và đảm bảo định 

hƣớng phát triển của nhà trƣờng, gắn với hoạt động của nhà trƣờng với trách nhiệm xã 

hội, bảo toàn và củng cố vốn nhà nƣớc, cũng nhƣ thực hiện các mục tiêu giáo dục và 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trƣờng theo pháp luật. Bốn là, đổi mới cơ chế 

quản lý nội bộ của nhà trƣờng: Đối với Trƣờng đã thực hiện cơ chế tự chủ cần mạnh 

dạn trong việc quyết định các hoạt động đã đƣợc cấp có thẩm quyền giao khi thực hiện 

tự chủ. Đồng thời, chủ động xây dựng cơ chế kiểm soát các hoạt động độc lập, tự chủ, 

thực hiện trách nhiệm của các đơn vị trong nhà trƣờng, đặt ra những tiêu chuẩn, tiêu 

chí chặt chẽ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện sự tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của các đối tƣợng trên các lĩnh vực nhƣ tài chính, cơ sở vật chất, thực hiện 

nguyên tắc và chế độ trong quản lý, trong công việc, trong đào tạo. 

5.2.3.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giảng viên 

Đào tạo bồi dƣỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ 

quản lý các cơ sở giáo dục đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, để có thể 

tiếp cận và phát triển công nghệ mới, theo kịp với thế giới và làm chủ các công nghệ 

lõi, chúng ta cần có chiến lƣợc để tập hợp lực lƣợng trong và ngoài nƣớc nhằm xây 

dựng bằng đƣợc các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên 

cứu xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ chủ chốt và các lĩnh vực mới phát 

sinh trong CMCN4.0. Chúng ta cần tập hợp, tạo mọi điều kiện phát huy nguồn lực đội 

ngũ trí thức tài năng trong và ngoài nƣớc thông qua các nhóm nghiên cứu để nắm bắt 

những cơ hội của thời đại.  

5.2.3.2 Phát triển hệ thống học liệu trong các cơ sở giáo dục đại học  

Phát triển tài nguyên giáo dục mở (tiếng Anh là: Open Educational Resources 

- OER) một cách bền vững chính là cơ sở để thúc đẩy cho học liệu mở phát triển đáp 

ứng nhu cầu giáo dục trong hội nhập mới. Phát triển hệ thống học liệu theo hƣớng mở, 



 
 

khai thác tài nguyên giáo dục mở là một trong những giải pháp cần thực hiện theo 

Nghị quyết số 29-NQ/TW để giáo dục đại học Việt Nam theo kịp các nƣớc trên thế 

giới.  

5.2.3.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục đại 

học  

Xây dựng giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT của nhà trƣờng bao gồm đồng 

bộ 4 nhóm chủ yếu sau: (i) Nhóm hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo, gồm hạ 

tầng CNTT, thiết bị và an toàn thông tin; bồi dƣỡng nguồn nhân lực sử dụng CNTT; 

công tác thể chế, quy chế; (ii) Nhóm các ứng dụng CNTT và cơ sở dữ liệu, gồm ứng 

dụng phục vụ quản lý, điều hành nội bộ nhà trƣờng; ứng dụng hỗ trợ đổi mới nội dung, 

phƣơng phƣơng dạy - học - kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học; (iii) Nhóm các 

dịch vụ trực tuyến nhƣ đăng kí học, đăng kí luận văn, chuyển lớp, nghỉ học, nộp học 

phí…; (iv) Nhóm kênh giao tiếp thông qua cổng thông tin điện tử của trƣờng, thƣ điện 

tử… Việc xây dựng giải pháp tổng thể có thể do nhà trƣờng tự thực hiện hoặc thuê tƣ 

vấn xây dựng để đảm bảo chất lƣợng.  

Triển khai các điều kiện đảm bảo, trong đó ƣu tiên kiện toàn đội ngũ chuyên 

trách CNTT, giao trách nhiệm cho một đơn vị đầu mối và phân công một lãnh đạo nhà 

trƣờng chịu trách nhiệm chỉ đạo nhiệm vụ ứng dụng CNTT; phân tách giữa nhiệm vụ 

tham mƣu xây dựng quy hoạch, kế hoạch và nhiệm vụ thực hiện duy trì, vận hành hệ 

thống CNTT; đồng thời cần thể chế hóa công tác ứng dụng CNTT, ban hành các quy 

chế quản lý vận hành, khai thác hệ thống ứng dụng CNTT, quy chế đảm bảo an toàn, 

an ninh thông tin để thực hiện đồng bộ trong toàn trƣờng. 

5.2.3.4 Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học  

Đổi mới theo hƣớng hội nhập hệ thống chƣơng trình đào tạo của Việt Nam với 

chƣơng trình đào tạo hiện đại của thế giới. Tiếp cận các chƣơng trình đào tạo mới theo 

tiêu chuẩn quốc tế bằng việc cải cách các chƣơng trình sẵn có sao cho phù hợp với đặc 

thù Việt Nam. Mở rộng các hình thức liên kết đào tạo quốc tế tại Việt Nam, để vừa 

giảm gánh nặng kinh phí, vừa đạt đƣợc hiệu quả trong điều kiện thực tế. Ðồng thời, tổ 

chức các lớp chuyên đề, mời các chuyên gia nƣớc ngoài tới giảng bài cũng nhƣ giới 

thiệu các công nghệ mới cho các nhà khoa học Việt Nam. Tạo mối quan hệ hợp tác 

hữu hiệu với các trƣờng đại học, viện nghiên cứu của các nƣớc có nền khoa học mạnh 

hoặc những nơi có công nghệ mà chúng ta cần, để từ đó có thể phát triển khoa học, 

đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo từng hƣớng trọng điểm mà đất nƣớc đang cần. 

Hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách về hợp tác quốc tế trong cơ sở giáo dục đại 

học; khuyến khích cá nhân trong và ngoài nƣớc có năng lực, kinh nghiệm tham gia các 

hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tăng cƣờng công tác 

truyền thông, tổ chức hội nghị, hội thảo, chƣơng trình giới thiệu quảng bá trong và 

ngoài nƣớc về giáo dục đại học Việt Nam. 



 
 

Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế trong xuất bản, xây dựng mạng lƣới hợp tác 

với các tạp chí khoa học cấp trƣờng, cấp ngành, cấp quốc gia, với các nhà xuất bản 

trên thế giới để phát hành các ấn phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế có sự tham gia góp mặt 

của các nhà nghiên cứu Việt Nam. Đây là một hoạt động cần đƣợc chú ý hơn nữa vì 

ngoài việc các nhà nghiên cứu trong nƣớc có cơ hội học hỏi nâng cao trình độ thông 

qua mỗi lần tham gia xuất bản thì các tạp chí, các nhà xuất bản trong nƣớc cũng có 

thêm kinh nghiệm để việc xuất bản khoa học tiệm cần dần với thế giới. 

5.2.3.5 Đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ  

Bên cạnh chức năng đào tạo con ngƣời, vai trò của các trƣờng đại học ngày 

càng trở nên quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 

hợp tác với khu vực doanh nghiệp để thƣơng mại hóa, ứng dụng các kết quả KH&CN. 

Trƣờng đại học là thành tố quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp và hệ thống đổi 

mới sáng tạo quốc gia. Các trƣờng đại học mạnh phải là các chủ thể nghiên cứu mạnh, 

là nguồn sản xuất tri thức và công nghệ cho xã hội, cung cấp ý tƣởng sáng tạo dồi dào 

cho các dự án khởi nghiệp, đóng góp cho sự gia tăng tài sản trí tuệ và năng lực trí tuệ 

của các doanh nghiệp.  

Để tăng cƣờng tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, các trƣờng đại học phải 

không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và giảng dạy, đồng  thời thể hiện 

vai trò tiên phong của mình trong việc thực hiện sứ mệnh đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp sáng tạo. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp ở Việt Nam 

cần đƣợc phát triển mạnh mẽ, từ đó kết nối cung cầu về lao động, ngành nghề đào tạo; 

phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu trọng điểm; thúc đẩy hoạt 

động nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu thực tiễn và tăng cƣờng thƣơng mại hóa 

kết quả nghiên cứu.  

Huy động các nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và đầu tƣ có trọng điểm cho 

một số cơ sở giáo dục đại học có kết quả nghiên cứu nổi bật, tạo ra những hƣớng 

nghiên cứu mũi nhọn, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Khuyến khích các nghiên cứu 

có tính ứng dụng cao, giải quyết đƣợc những vấn đề thực tiễn đặt ra; đẩy mạnh chuyển 

giao các kết quả nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học cho doanh nghiệp, cộng 

đồng và xã hội. 

Thu hút các giảng viên, nhà khoa học nƣớc ngoài tham gia nghiên cứu khoa 

học ở các cơ sở giáo dục trong nƣớc. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học trong 

nƣớc hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học nƣớc ngoài trong lĩnh vực đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dƣỡng giảng viên, cán bộ khoa học 

và quản lý giáo dục; tăng số lƣợng học bổng cho học sinh, sinh viên đi học nƣớc 

ngoài.  



 
 

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp địa phƣơng để rà 

soát, dự báo nhu cầu sử dụng lao động, tuyển dụng lao động trong giai đoạn 5-10 năm; 

làm việc chặt chẽ với các hiệp hội ngành nghề; các doanh nghiệp để xác định đƣợc 

những nội dung kiến thức, kỹ năng của ngƣời lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp, 

từ đó xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng lao 

động; cho phép doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng chƣơng trình đào tạo, tham 

gia vào công tác giảng dạy của nhà trƣờng, đồng thời cho phép nhà trƣờng xã hội hóa 

việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng với doanh 

nghiệp.  

 

KẾT LUẬN 

Nguồn nhân lực là tài sản quan trọng nhất trong quá trình phát triển của một 

quốc gia và chất lƣợng nguồn nhân lực sẽ quyết định sự thành bại trong việc xây dựng 

lợi thế cạnh tranh quốc gia, đặc biệt là trong cơ chế thị trƣờng. Nghiên cứu này xây 

dựng mô hình đánh giá, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, và thực hiện đánh giá thực 

trạng chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất 

lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trƣờng định hƣớng XHCN.  

Đề tài nghiên cứu đóng góp thiết thực trong việc xây dựng đƣờng lối, chính 

sách và các giải pháp nâng cao nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua những kết quả 

cụ thể:  

- Bổ sung các vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình đánh giá chất 

lƣợng nguồn nhân lực, các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh cụ thể 

nền kinh tế thị trƣờng của Việt Nam hội nhập quốc tế. 

- Luận giải và xác định các mô hình và khung cơ sở lý luận để phân tích, đánh 

giá chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia trong nền kinh tế thị trƣờng;  

- Nghiên cứu kinh nghiệm và bài học của các nƣớc trong phát triển nguồn 

nhân lực nhƣ Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, 

Malaysia và một số nƣớc khác trong việc xây dựng định hƣớng và giải pháp cho Việt 

Nam, từ nhiều góc độ tiếp cận vĩ mô tới vi mô, tìm các điểm phù hợp và bổ ích vận 

dụng cho hệ thống hoạch định chính sách, hệ thống giáo dục và đào tạo của Việt Nam. 

- Đề xuất khung phân tích chất lƣợng nguồn nhân lực đã có chỉnh sửa nhằm 

phù hợp với bối cảnh của Việt Nam trong cơ chế thị trƣờng định hƣớng XHCN;  

- Áp dụng khung phân tích đó để đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực hiện tại 

của Việt Nam; 

- Xác định những nhân tố ảnh hƣởng chủ chốt tới chất lƣợng nguồn nhân lực 

Việt Nam, những nguyên nhân dẫn tới các tồn tại hiện nay, xuất phát từ công tác 

hoạch định, hay hệ thống chính sách, cho tới hệ thống giáo dục và đào tạo… 



 
 

- Đóng góp cho việc xây dựng chủ trƣơng, định hƣớng chiến lƣợc, chính sách 

phát triển và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực của Việt Nam. Đề tài đã đề ra hệ 

thống giải pháp toàn diện trong việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực của Việt 

Nam cụ thể nhƣ sau:  

+ Đề ra hệ thống giải pháp cho các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về giáo dục, 

nhƣ: Xây dựng khung chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn 2020-

2035 tầm nhìn 2050; quy hoạch mạng lƣới các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam; 

triển khai Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và tham chiếu với Khung tham chiếu 

trình độ ASEAN; phát triển các công cụ đẩy mạnh đảm bảo chất lƣợng giáo dục đại 

học; đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục đại học; xây dựng cơ chế đào tạo 

trong hệ sinh thái doanh nghiệp – trƣờng đại học nhằm tăng cƣờng kỹ năng đổi mới 

sáng tạo; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và năng lực quản trị trong các cơ sở giáo dục 

đại học. 

+ Đề ra hệ thống giải pháp cho các cơ quản lý Nhà nƣớc liên quan, nhƣ: Xây 

dựng cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực Việt Nam; dự báo nhu cầu nhân lực cho các địa 

phƣơng và các lĩnh vực ngành nghề; thực hiện thay đổi chính sách tiền lƣơng, nhà ở, 

bảo hiểm cho ngƣời lao động; xây dựng chính sách thúc đẩy ngƣời Việt Nam tham gia 

thị trƣờng việc làm của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới. 

+ Đề ra hệ thống giải pháp cho các cơ sở giáo dục đại học, nhƣ: Nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giảng viên; phát triển hệ thống học 

liệu trong các cơ sở giáo dục đại học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các hoạt động giáo dục đại học; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục 

đại học; đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ.  

+ Đề xuất các giải pháp khác nhƣ: Tăng cƣờng nguồn lực cho phát triển nguồn 

nhân lực; xây dựng cơ cơ chế thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao.  

Kết quả nghiên cứu là các định hƣớng và giải pháp để các cơ quan trung ƣơng 

và ban ngành của Việt Nam xem xét đƣa vào áp dụng trong định hƣớng chiến lƣợc và 

hoạch định chính sách về phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. 

Bên cạnh đó, các trƣờng đại học, cao đẳng, dạy nghề, …. các phụ huynh và 

ngƣời học có thể tham khảo để rút ra các điểm phù hợp với công tác định hƣớng chiến 

lƣợc, công tác quản trị hoạt động của mình, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lƣợng 

đào tạo, đáp ứng nhu cầu về chất lƣợng nguồn nhân lực của xã hội, của ngƣời sử dụng 

lao động. 

Kết quả nghiên cứu thông qua các sản phẩm nhƣ sách chuyên khảo, bài hội 

thảo quốc tế, bài báo, báo cáo tổng hợp… là các tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc, trong các viện nghiên cứu, các trƣờng đại học, tiếp tục phục vụ 

công tác đào tạo, nghiên cứu, và quản lý. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


