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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 
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 TS. Cảnh Chí Dũng 

 TS. Lê Đông Phương 

 TS. Đào Quang Vinh 

 TS. Trần Văn Hùng 

 TS. Cao Đinh Kiên 

 NCS. ThS. Nguyễn Phương Chi 
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II.  Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Cơ sở lý luận về phân tích chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia trong nền kinh tế 

thị trƣờng 

 Vai trò của nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trường 

nói chung, và trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam 

 Cơ sở lý luận về mối quan hệ tương tác giữa chất lượng nguồn nhân lực và nền kinh tế 

thị trường 

 Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực quốc gia trong nền kinh tế thị trường và 

việc nâng cao chất lượng đó 

 Các điểm mạnh và điểm yếu, các điều kiện cần thiết để vận dụng các mô hình phântích 

chất lượng nguồn nhân lực trên thế giới 

 Các yếu tố trọng yếu ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực quốc gia 



 Khung phân tích chất lượng nguồn nhân lực (sau khi chỉnh sửa) phù hợp với bối cảnh 

của Việt Nam trong cơ chế thị trường định hướng XHCN 

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

nhóm ngành và lĩnh vực bao gồm ngân hàng bảo hiểm, y tế dược phẩm hóa chất, công nghệ 

thông tin, sản xuất công nghiệp, thủy sản và du lịch. 

2.2. Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia 

 Phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực quốc gia, trong việc điều phối cung - cầu trên thị trường đào tạo nhân lực: 

+ Nhóm các nước phát triển như Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc… 

+ Nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi, có đặc điểm tương đồng với Việt Nam, 

như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan… 

 Làm rõ các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

2.3. Phân tích thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam và các nhân tố ảnh 

hƣởng trọng yếu 

 Tổng quan về nguồn nhân lực Việt Nam qua các giai đoạn; tập trung vào giai đoạn từ 

1986 trở lại đây 

 Nghiên cứu thực trạng về cơ cấu và trình độ của nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay 

trong một số nhóm ngành và lĩnh vực tại Việt Nam như ngân hàng bảo hiểm, y tế dược 

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

 Thể chế và cơ chế chính sách của Nhà nước Việt Nam liên quan đến đào tạo và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. 

 Ảnh hưởng của các nhân tố trọng yếu đến chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam từ 

1986 đến nay 

 Khảo sát điều tra ảnh hưởng của nhu cầu thị trường về nguồn nhân lực (tập trung vào 6 

lĩnh vực) tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam, tập trung vào 6 lĩnh vực. 

 Các thành công, các tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong việc nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực quốc gia, đặc biệt liên quan đến giáo dục đại học. 

2.4. Giáo dục và đào tạo ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam 



 Tập trung nhấn mạnh và phân tích cơ chế chính sách cho giáo dục nói chung và giáo 

dục ĐH, cao đẳng và dạy nghề nói riêng;  

 Khảo sát, điều tra về các điều kiện của giáo dục đại học cao đẳng và dạy nghề ảnh 

hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, như: quản trị đại học, tự chủ đại học, chiến 

lược/hoạch định, chương trình đào tạo, tổ chức và đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính/đầu tư… 

2.5. Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trƣờng 

 Bối cảnh, cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn mới. 

 Các định hướng tổng thể, các chính sách và giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực Việt Nam trên các góc độ: (1) Nhà nước và xã hội; (2) các tổ chức (nhà 

trường, các tổ chức sử dụng lao động); và (3) các cá nhân (phụ huynh, và học sinh/sinh 

viên; trong đó nhấn mạnh các giải pháp về đầu tư (đặc biệt là đầu tư công) cho giáo dục đại 

học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. 

 Định hướng phát triển nguồn nhân lực (tầm nhìn đến 2030) trong một số một số nhóm 

ngành và lĩnh vực có triển vọng phát triển cao tại Việt Nam như ngân hàng bảo hiểm, y tế 

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

 Các điều kiện để thực hiện các giải pháp. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo phân tích mối quan hệ giữa chất lượng nhân lực, nhân lực được đào tạo với 

nền kinh tế thị trường 

 Báo cáo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực 

 Báo cáo đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị 

trường 

 Báo cáo đề xuất hệ thống giải pháp về chính sách đối với Nhà nước, nhà trường, xã 

hội, phụ huynh học sinh và học sinh để có nguồn nhân lực có chất lượng 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Ảnh hưởng của cuộc cách Nguyễn Thu Thủy Tạp chí Kinh tế đối 2018 



mạng công nghiệp 4.0 tới sự 

phát triển của nguồn nhân 

lực quốc gia của Việt Nam 

ngoại 

2 Chiến lược và chính sách 

phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia của Singapore và 

các bài học kinh nghiệm 

Nguyễn Thu Thủy, 

Nguyễn Thị Tùng Lâm 

Tạp chí Kinh tế đối 

ngoại số 107 tháng 

2018 

3 Chính sách thu hút nhân tài 

của chính phủ Hoa Kỳ và 

bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

Nguyễn Thu Thủy, 

Nguyễn Thị Tùng Lâm 

Tạp chí Kinh tế đối 

ngoại số 112/2019 

2019 

4 Một số đề xuất nhằm tạo 

thuận lợi cho dịch chuyển 

lao động có tay nghề của 

Việt Nam trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế 

Hoàng Xuân Hòa, 

Nguyễn Thị Tùng Lâm 

Tạp chí Kinh tế đối 

ngoại số 112/2019 

2019 

5 Thực trạng nguồn nhân lực 

nữ Việt Nam hiện nay và 

giải pháp phát triển 

Nguyễn Thị Tố Uyên Tạp chí Kinh tế đối 

ngoại số 112/2019 

2019 

6 Phát triển nguồn nhân lực du 

lịch chất lượng cao của tỉnh 

Quảng Ninh 

Lê Thị Ngọc Lan, 

Nguyễn Thị Sâm, 

Nguyễn Quốc Tuân 

Tạp chí Kinh tế đối 

ngoại số 114/2019 

2019 

7 Chiến lược và chính sách 

phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia của Hàn Quốc 

Nguyễn Hồng Quân, 

Nguyễn Thu Thủy 

Tạp chí Kinh tế đối 

ngoại số 116/2019 

2019 

8 Chính sách về nguồn nhân 

lực của Đài Loan và bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

Nguyễn Thu Thủy, 

Nguyễn Hoài Nam,  

Trần Tú Uyên 

Tạp chí Kinh tế đối 

ngoại số 116/2019 

2019 

9 Vietnamese Education 

Policy and Human Resource 

Development After the 1986 

Economic Reform, Bài 

“Vietnamese Education 

Policy and Human Resouce 

Development After the 1986 

Economics Reform 

Nguyen Thu Thuy;  

Le Thi Ngoc Lan; 

Hoang Anh Duy;  

Hoang Thi Thu Phuong; 

Le Viet Anh 

Kỷ yếu Hội thảo 

Quốc tế về Phát triển 

nguồn nhân lực 

(AHRD) 

2019 

10 Tổng hợp bản tin Giáo dục 

Đại học (phát hành liên tục 

14 số, mỗi tháng 1 số) 

Nhóm NC Website của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

2018-

2019 



11 Xếp hạng đại học của Việt 

Nam: Kết quả cập nhật 

Nhóm NC Báo Dân trí online 2019 

12 Sách chuyên khảo: “Kinh 

nghiệm quốc tế về phát triển 

nguồn nhân lực” 

Nguyễn Thu Thủy,  

Lê Thị Ngọc Lan 

Nhà xuất bản Lao 

động 

2020 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Vũ Việt Cường; 

 Tên luận văn/luận án: Năng lực động của doanh nghiệp Việt Nam: Ngành công nghệ 

thông tin; 

 Năm tốt nghiệp: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thái Phong 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Ngoại Thương 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nƣớc 

ĐT có phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức một số cuộc tọa đàm như: Phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao của Việt Nam: các vấn đề đặt ra; Phát triển nguồn 

nhân lực ICT trình độ cao: Gắn kết cơ sở giáo dục đại học – doanh nghiệp... 

ĐT đã phối hợp với Bộ GD&ĐT Đài Loan, các doanh nghiệp và một số trường đại học 

để thảo luận và chia sẻ thông tin về các nội dung sau: 

 Ảnh hưởng của nguồn nhân lực tới triển vọng kinh tế toàn cầu. 

 Những xu hướng mới trong phát triển nguồn nhân lực. 

 Các chính sách để triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Đài Loan.  

 Vai trò của hệ thống giáo dục (nói chung), hệ thống đào tạo nghề và hệ thống đào tạo 

từ bậc đại học (nói riêng) tại Đài Loan tới sự phát triển nguồn nhân lực quốc gia. 

 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực quốc gia; Mô hình và khuôn 

khổ đánh giá chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. 

 Hợp tác trong các chương trình Quốc tế nhằm thu hút tài năng ở Đài Loan 

 Bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế ở cấp quốc gia trong đó tập trung phân 

tích vai trò của phát triển nguồn nhận lực. 



Trao đổi về kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Sản xuất công 

nghiệp, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quản lý 

Thông tin, Marketing và phân phối, Truyền thông, báo chí, Luật, Ngôn ngữ, Du lịch khách 

sạn, Khoa học xã hội, Thiết kế, Công nghệ sức khoẻ, Giáo dục. 

Trao đổi về các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa trường Đại học 

Ngoại thương và các trường Đối tác trong giai đoạn tới. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đóng góp về mặt xã hội  

Nguồn nhân lực là tài sản quan trọng nhất trong quá trình phát triển của một quốc gia và 

chất lượng 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 trường. Nghiên cứu của chúng tôi xây dựng mô hình 

đánh giá, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, và tập trung đánh giá thực trạng chất lượng 

nguồn nhân lực Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Việt Nam trong cơ chế thị trường định hướng XHCN. Kết quả nghiên cứu của nhóm đề tài 

sẽ cung cấp những thông tin quan trọng để góp phần vào công tác hoạch định chính sách, tư 

vấn chiến lược về phát triển nguồn nhân lực của các cơ quan trung ương, góp phần vào nâng 

cao nhận thức của xã hội, phụ huynh, người học, người lao động về nhu cầu và yêu cầu 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước trong bối cảnh mới. 

Đề tài nghiên cứu sẽ đóng góp thiết thực trong việc xây dựng đường lối, chính sách và 

các giải pháp nâng cao nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua những kết quả cụ thể:  

 Luận giải và xác định các mô hình và khung cơ sở lý luận để phân tích, đánh giá chất 

lượng nguồn nhân lực quốc gia trong nền kinh tế thị trường;  

 Đề xuất khung phân tích chất lượng nguồn nhân lực đã có chỉnh sửa nhằm phù hợp 

với bối cảnh của Việt Nam trong cơ chế thị trường định hướng XHCN;  

 Áp dụng khung phân tích đó để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại của Việt 

Nam; 

 Tìm ra những khoảng trống, những khó khăn tồn tại cần tháo gỡ trong chất lượng 

nguồn nhân lực của Việt Nam; 



 Xác định những nhân tố ảnh hưởng chủ chốt tới chất lượng 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… 

 Trên cơ sở đó, đề tài đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, định hướng chiến lược, 

chính sách phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Đề tài sẽ cung 

cấp các định hướng tổng thể, các chính sách và giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực Việt Nam trên các góc độ: (1) Nhà nước và xã hội; (2) các tổ chức (nhà 

trường, các tổ chức sử dụng lao động); và (3) các cá nhân (phụ huynh, và học sinh/sinh 

viên; trong đó nhấn mạnh các giải pháp về đầu tư (đặc biệt là đầu tư công) cho giáo dục đại 

học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. 

 Đề tài cũng góp phần đóng góp vào các hướng nghiên cứu về phát triển nguồn nhân 

lực (human resource development – HRD) của thế giới, đặc biệt tập trung vào một quốc gia 

đang phát triển là Việt Nam; đồng thời mở ra hướng nghiên cứu mới về HRD thông qua các 

công trình công bố ở trong và ngoài nước, thông qua trao đổi, trình bày tại các hội thảo quốc 

tế. 

4.2. Đóng góp về mặt khoa học 

Các kết quả nghiên cứu trong Đề tài này góp phần bổ sung các vấn đề cơ sở lý luận và 

thực tiễn về mô hình đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, các giải pháp phát triển nguồn 

nhân lực trong bối cảnh cụ thể nền kinh tế thị trường của Việt Nam hội nhập quốc tế. 

Đề tài ứng dụng kinh nghiệm và bài học của các nước trong phát triển nguồn nhân lực 

như Hoa Kỳ,  ustralia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia 

và một số nước khác trong việc xây dựng định hướng 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. 


