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Biểu B1-2b-TMĐTXH 
    10/2014/TT-BKHCN 

 
THUYẾT MINH 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam 
trong cơ chế thị trường 

1a.   Mã số của đề tài:        
KHGD/16-20.ĐT.019 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 
“Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 
diện nền giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình:   KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

 (từ tháng 11/2017 đến tháng 05/2020) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 2.800 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 2.800 triệu đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 triệu đồng 

- Từ nguồn khác: 0 triệu đồng 

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

 

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 2.536  triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 264 triệu đồng 

6 Chủ nhiệm đề tài: 
 

Họ và tên: NGUYỄN THU THỦY  

Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1975                  Nam/ Nữ:  Nữ 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp        Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Điện thoại của tổ chức: 84.4. 32595158           Nhà riêng: 024-36686631   

Mobile: 0936576494 Fax: 84.4. 38343605       E-mail: thuy.nt@ftu.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Ngoại thương 

Địa chỉ tổ chức: 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: Phòng D12, Chung cư 96A, phố Định Công, Thanh Xuân, HN. 
 

7 Thư ký đề tài: 
 



2 

Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC LAN 

Ngày, tháng, năm sinh:  20/08/1976           Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Chức danh khoa học:                                   Chức vụ: Phó trưởng phòng 

Điện thoại của tổ chức: 84.4. 32595158     Mobile:  0983353649  

Fax: 84.4. 38343605         E-mail: lengoclanftu@gmail.com/lanltn@ftu.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Ngoại thương 

Địa chỉ tổ chức: 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: Nhà số 8, ngõ 69, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội 

8 Tổ chức chủ trì đề tài 2: 
 

Tên tổ chức chủ trì đề tài: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 

Điện thoại: 84.024. 32595158    Fax: 84.024. 38343605 

E-mail:   qlkh@ftu.edu.vn 

Website: www.ftu.edu.vn 

Địa chỉ: 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. BÙI ANH TUẤN 

Số tài khoản: 111000069589 

Ngân hàng: Công thương Việt Nam, chi nhánh đống Đa, Hà Nội 

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

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

1. Tổ chức 1 : Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

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

Điện thoại: 84.4. 38242074/38240723            Fax: 84.4.38269733 

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

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

Số tài khoản: 0011000015403 

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB) 

 

2. Tổ chức 2 : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 84.4.39423108          Fax: 84.4.38221521 

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

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Trần Công Phong 

Số tài khoản: 3713.1.1084143 

Ngân hàng: Tại Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm 

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

 
(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ 
chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham giathực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ 
nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo 
hồ sơ khi đăng ký) 

 

Họ và tên, học hàm học vị 
Tổ chức 
công tác 

Nội dung công việc  
tham gia 

Thời 
gian 
làm 
việc 
cho 
đề 
tài 

(Số 
tháng 
quy 
đổi1)

 
1 PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy Phó Hiệu 

trưởng, 
Trường Đại 
học Ngoại 
thương 

Chủ nhiệm đề tài, viết thuyết 
minh đề tài, báo cáo tổng 
quan, quản lý và tổ chức thực 
hiện đề tài; tổ chức khảo sát 
trong và ngoài nước; tham gia 
viết các nhánh nội dung của đề 
tài, chủ trì thực hiện nhánh 
4.1, 5.2; viết báo cáo tổng 
hợp; bản kiến nghị; Chịu trách 
nhiệm chính về kết quả thực 
hiện đề tài.  

8 

2 PGS.TS. Đào Thị Thu 
Giang 

Phó Hiệu 
trưởng, 
Trường Đại 
học Ngoại 
thương 

Thành viên nghiên cứu chính, 
chủ trì thực hiện nhánh 4.1, 
4.3; tham gia tổ chức khảo sát 
trong và ngoài nước; và thực 
hiện nhiệm vụ do chủ nhiệm 
đề tài giao. 

4 

3 PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy Phó Hiệu 
trưởng, 
Trường Đại 
học Ngoại 
thương 

Thành viên nghiên cứu chính, 
chủ trì thực hiện nhánh 3.1 và 
4.3; tham gia tổ chức khảo sát 
trong và ngoài nước và thực 
hiện nhiệm vụ do chủ nhiệm 
đề tài giao. 

6 

                                                           
1 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 
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4 TS. Cảnh Chí Dũng Phó Vụ 
trưởng Vụ 
Tổ chức 
cán bộ, Bộ 
Giáo dục 
và Đào tạo 

Thành viên nghiên cứu chính, 
chủ trì thực hiện nhánh 1.1; 
tham gia tổ chức khảo sát 
trong và ngoài nước và thực 
hiện nhiệm vụ do chủ nhiệm 
đề tài giao. 

1,5 

5 TS. Lê Đông Phương Giám đốc 
Trung tâm 
Nghiên cứu 
Giáo dục 
đại học và 
nghề 
nghiệp, 
Viện Khoa 
học Giáo 
dục VN 

Thành viên nghiên cứu chính, 
chủ trì thực hiện nhánh 1.2 và 
thực hiện nhiệm vụ do chủ 
nhiệm đề tài giao. 

1,5 

6 TS. Đào Quang Vinh Viện 
trưởng, 
Viện Khoa 
học Lao 
động và Xã 
hội (Bộ 
Lao động - 
Thương 
binh và Xã 
hội. 

Thành viên nghiên cứu chính, 
chủ trì thực hiện nhánh 1.3 và 
thực hiện nhiệm vụ do chủ 
nhiệm đề tài giao. 

1 

7 TS. Trần Văn Hùng Trung tâm 
Phân tích 
và Dự báo 
nhu cầu 
đào tạo 
nhân lực, 
Viện Khoa 
học Giáo 
dục VN. 

Thành viên nghiên cứu chính, 
chủ trì thực hiện nhánh 3.3 và 
thực hiện nhiệm vụ do chủ 
nhiệm đề tài giao. 

1,5 

8 TS. Cao Đinh Kiên Phó 
Trưởng 
Khoa Quản 
trị Kinh 
doanh, 
Trường Đại 
học Ngoại 
thương  

Thành viên nghiên cứu chính, 
chủ trì thực hiện nhánh 3.2, 
4.2; tham gia tổ chức khảo sát 
trong và ngoài nước và thực 
hiện nhiệm vụ do chủ nhiệm 
đề tài giao. 

7,25 

9 NCS. ThS. Nguyễn Phương 
Chi 

GV. Khoa 
Quản trị 

Thành viên nghiên cứu chính, 
chủ trì thực hiện nhánh 2.1; 

10,5 
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Kinh 
doanh, 
Trường Đại 
học Ngoại 
thương 

tham gia viết nhánh 3.2; nhánh 
4.2; tham gia tổ chức khảo sát 
trong và ngoài nước và thực 
hiện nhiệm vụ do chủ nhiệm 
đề tài giao. 

10 NCS. ThS. Lê Thị Ngọc 
Lan 

Phó 
Trưởng 
phòng 
Quản lý 
Khoa học, 
Trường Đại 
học Ngoại 
thương 

Thư ký khoa học, xây dựng kế 
hoạch nghiên cứu; tổ chức 
triển khai và theo dõi tiến độ 
thực hiện đề tài, viết thuyết 
minh đề tài, báo cáo tổng 
quan, chủ trì thực hiện nhánh 
2.2, 5.1; tham gia tổ chức 
khảo sát trong và ngoài nước; 
tham gia viết báo cáo tổng 
hợp, báo cáo tóm tắt; tổ chức 
điều tra khảo sát, chuẩn bị các 
hội thảo và tọa đàm khoa học 
và thực hiện nhiệm vụ do chủ 
nhiệm đề tài giao. 

8,5 

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

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

Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích mối quan hệ giữa chất lượng nguồn nhân lực 
và sự phát triển của nền kinh tế thị trường, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Việt 
Nam và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ 
chế thị trường.  

Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng khung phân tích về mối quan hệ tác động hai chiều giữa chất lượng 
nguồn nhân lực và sự phát triển của nền kinh tế thị trường. 

- Làm rõ khung cơ sở lý luận để phân tích, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực quốc 
gia trong nền kinh tế thị trường; và 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. 

- Khảo sát có chọn lọc, đồng thời phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia trong 
việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. 

- Đánh giá mối quan hệ giữa chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển của nền 
kinh tế thị trường tại Việt Nam. 

- Đánh giá mức độ đáp ứng và vai trò của nguồn nhân lực Việt Nam cho yêu cầu 
phát triển kinh tế và hội nhập. 

- Đánh giá thực trạng về về cơ cấu và trình độ hiện tại của nguồn nhân lực Việt Nam 
trong một số nhóm ngành và lĩnh vực có triển vọng phát triển cao tại Việt Nam 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. 
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- Nghiên cứu yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cụ thể cho nguồn nhân lực trong một 
số nhóm ngành và lĩnh vực có triển vọng phát triển cao tại Việt Nam. 

- Nghiên cứu về nhu cầu nguồn nhân lực (tầm nhìn đến 2030) trong một số nhóm 
ngành và lĩnh vực có triển vọng phát triển cao tại Việt Nam. 

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng 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 trường ở Việt Nam. 

- Xác định vai trò của các bên tham gia thị trường đào tạo nhân lực tại Việt Nam, 
đánh giá tác động của các chính sách của Nhà nước đến sự phát triển của thị trường này. 

- Xem xét tính hiệu quả của phân bổ nguồn lực cho đào tạo nguồn nhân lực gắn với 
cơ chế thị trường ở Việt Nam. 

- Làm rõ thực trạng, chỉ ra 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 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 các định hướng tổng thể, các chính sách và giải pháp cụ thể để nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, trên các góc độ của 
Nhà nước & xã hội, các tổ chức (nhà trường và tổ chức sử dụng lao động), và các cá 
nhân (phụ huynh, và học sinh/sinh viên), từ đó phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và 
nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
12 Tình trạng đề tài: 

 

 Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

 Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

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

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công 
trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới 
nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài) 

13.1. Nghiên cứu trong nước 

Hiện nay đã có một số công trình nghiên cứu về tầm quan trọng của việc nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường, đặc biệt đặt trong bối 
cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đang trở thành xu hướng mới 
của toàn thế giới. Các nghiên cứu này tập trung vào việc nhận định tình hình về nguồn 
lực lao động Việt Nam dựa trên các thông số đã có sẵn, từ đó phân tích về mặt lý thuyết 
các cơ hội, lợi thế cũng như các điểm yếu và thách thức mà lực lượng lao động Việt 
Nam đang phải đối mặt. Từ đó, nhiều giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nhân lực đã 
được đề xuất, trong đó hai dạng thức chính là cải cách về giáo dục - đào tạo nghề và 
tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất được đặc biệt nhấn mạnh. 

Nghiên cứu về chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam 

Tại Việt Nam, cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện tại đang là một 
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chủ đề thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu.Theo giáo trình Kinh tế 
Nguồn nhân lực(2009) do Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh làm chủ biên, “[...], 
nguồn nhân lực là một phạm trù dùng để chỉ sức mạnh tiềm ẩn của dân cư, khả năng huy 
động tham gia vào quá trình tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội trong hiện tại 
cũng như trong tương lai”. Nguồn nhân lực có thể hiểu là tổng hoà của các tiêu chí bao 
gồm thể lực, trí lực và tâm lực của mỗi con người nhằm tham gia vào quá trình lao động 
và tạo ra của cải vật chất cho sự phát triển chung của xã hội.Việt Nam đang ở thời kỳ cơ 
cấu dân số vàng với hơn 63 triệu người (chiếm 69,5% dân số) trong độ tuổi lao động, 
mang lại nhiều lợi thế về nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Theo số liệu 
của Tổng cục Thống kê, quy mô dân số của Việt Nam năm 2015 là 91,70 triệu người, 
đạt mục tiêu Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam đặt ra đến năm 2015 dưới 
93 triệu người. Điều này cho thấy nhóm dân số trong độ tuổi lao động khá đông, trong 
số 100 dân có 56 người trong độ tuổi lao động, số người trong độ tuổi phụ thuộc2  là 44 
người. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam tính đến thời điểm 
01/01/2016 là 54,61 triệu người, trong đó nam chiếm 51,7%; nữ chiếm 48,3%. Đặc biệt, 
tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo năm 2015 đạt 21,9%, cao hơn mức 19,6% 
của năm 2014, trong đó lao động qua đào tạo khu vực thành thị đạt 38,3%; khu vực 
nông thôn đạt 13,9%. Tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức thấp, cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp của lao 
động trong độ tuổi năm trong các năm 2013, 2014 và  2015 là 2,18%, 2,1%  và  
2,31%.Một nghiên cứu tiêu biểu phân tích cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực 
Việt Nam là bài viết “Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam khi gia nhập cộng 
đồng kinh tế ASEAN” của PGS. TS Mạc Văn Tiến đăng tải trên Tạp chí Cộng sản năm 
2015. Bài nghiên cứu đã đưa ra một số nhận định về tình hình nguồn lực lao động Việt 
Nam với các đặc trưng chủ yếu như: lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lao động trẻ, 
tuy nhiên tỷ lệ lao động tham gia vào thị trường lao động chính thức còn thấp với chất 
lượng và cơ cấu lao động vẫn còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển và hội nhập do 
cơ cấu kinh tế chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp; đồng thời chỉ ra nguyên nhân 
chính nằm ở công tác đào tạo hiện nay chưa phù hợp, chất lượng đào tạo còn hạn chế. 

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố tổng hợp của nhiều yếu tố như trí tuệ, trình 
độ, sự hiểu biết, đạo đức, kỹ năng, sức khoẻ, thẩm mỹ... của nguồn nhân lực. Theo Trần 
Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh (2009), “chất lượng nguồn nhân lực là trạng thái nhất 
định của nguồn nhân lực thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành bên trong của 
nguồn nhân lực”. Cùng với sự phát triển của chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao 
động của người Việt Nam không ngừng tăng qua các năm3 . Tính theo giá so sánh năm 
2010, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2015 ước tính tăng 6,4% so với năm 
2014. Tính theo giai đoạn, năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua đã có sự cải 
thiện theo hướng tăng đều qua các năm, bình quân giai đoạn 2006-2015 tăng 3,9%/năm, 
trong đó giai đoạn 2006-2010 tăng 3,4%/năm; giai đoạn 2011-2015 tăng 4,2%/năm. 
Năng suất lao động năm 2015 tăng 23,6% so với năm 2010. Những nỗ lực tăng năng 
suất lao động thời gian qua góp phần không nhỏ thu hẹp dần khoảng cách tương đối 
giữa năng suất lao động của lao động Việt Nam và lao động của các nước ASEAN. Với 
cơ cấu dân số vàng hiện nay, Việt Nam đang có một lợi thế lớn để thực hiện thành công 
kế hoạch cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và sớm trở thành nước 
công nghiệp.Các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng thúc đẩy tạo ra nhiều việc 
làm năng suất cao hơn. Với việc tham gia vào một loạt các hiệp định thương mại tự do 

                                                           
2Người trong độ tuổi phụ thuộc: trẻ em chưa đủ 14 tuổi và người già từ 65 tuổi trở lên. 
3 Năng suất lao động của người Việt Nam năm 2010 là 44,0 triệu đồng/người, năm 2012 là 63,1 triệu 
đồng/người, sơ bộ năm 2013 là 68,7 triệu đồng/ người, năm 2015 là 79,3 triệu đồng/người. 
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(FTA) với các nước trong khu vực cùng với xu hướng dịch chuyển đầu tư từ Trung 
Quốc sang Việt Nam do chi phí nhân công của Trung Quốc tăng mạnh đã khiến cho đầu 
tư của Hàn Quốc và Nhật Bản vào lĩnh vực công nghiệp điện tử tăng mạnh trong những 
năm qua. Điều này không chỉ giúp tạo ra việc làm trong những ngành mới, mà còn nâng 
cao năng suất và trình độ của người lao động thông qua đào tạo tại chỗ và thúc đẩy đổi 
mới ngành giáo dục đào tạo để đào tạo nhân lực cho các ngành có năng suất và trình độ 
kỹ năng cao.  

Một số nghiên cứu như “Di chuyển lao động kỹ năng theo các hiệp định công 
nhận lẫn nhau giữa các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN” công bố bởi Viện khoa 
học Lao động và Xã hội (2016) và báo cáo của VCCI (2016) “Việt Nam trong giai đoạn 
chuyển đổi: Kỹ năng nghề và Năng suất trên thị trường lao động” cũng đã đưa ra các 
nhận định về các bối cảnh kinh tế - xã hội toàn thế giới và trong nước sẽ tác động đến sự 
thay đổi trong nhu cầu nguồn nhân lực tại Việt Nam; các cơ hội và thách thức trong vấn 
đề hội nhập (có thể kể đến như các hiệp định công nhận cho phép tự do di chuyển của 
lao động giữa các nước ASEAN) và tiến bộ công nghệ thông tin cũng đã một lần nữa 
khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam 
trong thời kì kinh tế thị trường, tập trung vào việc phát triển kĩ năng và tăng cường năng 
suất lao động để đạt được tính hiệu quả ngày càng cao, có đủ khả năng cạnh tranh với 
lực lượng lao động nước ngoài vốn đã có lợi thế về mặt giáo dục đào tạo và tay nghề. 
Nền kinh tế thị trường với các cam kết tự do hóa lĩnh vực dịch vụ trong các FTA cũng 
thúc đẩy phát triển và mở rộng các ngành dịch vụ của Việt Nam, trong đó có nhiều 
ngành nghề mới mà trước đây chưa phát triển (như dịch vụ chuyên môn, dịch vụ tài 
chính, bảo hiểm, dịch vụ kinh doanh bất động sản, v.v..), từ đó tạo ra các loại hình việc 
làm mới. Những việc làm trong ngành dịch vụ cũng thường đòi hỏi kỹ năng cao, do vậy 
làm tăng cầu đối với lao động có kỹ năng. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) với điều 
khoản về tự do hóa di chuyển lao động cũng tạo ra nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam 
trong một số ngành có trình độ cao được tự do làm việc tại các nước ASEAN khác. 
Trước mắt, đối với các hiệp định đã ký kết, AEC có 8 ngành nghề được tự do di chuyển 
thông qua các thỏa thuận công nhận tay nghề tương đương, gồm kế toán, kiến trúc sư, 
nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, y tá, vận chuyển và nhân viên ngành du lịch. 

Ngoài ra, báo cáo khoa học “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số 
đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam” của Viện Hàn lâm Khoa học 
Xã hội Việt Nam vào năm 2016 đã đưa ra ba đặc trưng cơ bản của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ Tư (bắt đầu cuối những năm 2000), được gọi là kỷ nguyên Số hóa. 
Đó là kết hợp giữa hệ thống thực với hệ thống ảo; Quy mô và tốc độ phát triển chưa có 
tiền lệ trong lịch sử nhân loại; Sự tác động mạnh mẽ và toàn diện đến thế giới đương 
đại. Theo các tác giả, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang vẽ lại bản đồ kinh 
tế thế giới: có thể làm chậm lại và thậm chí làm cho sự chuyển dịch của trung tâm trọng 
lực kinh tế toàn cầu (từ Tây sang Đông, từ Bắc sang Nam) bị đổi hướng. Từ vấn đề 
mang tính lý luận đó, các tác giả đi đến những cách tiếp cận khác nhau để chỉ ra một số 
tác động tiềm năng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đến sự phát triển kinh 
tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay. Theo nghiên cứu này, trong trung hạn, một số ngành 
nghề ở Việt Nam có thể bị tác động tiêu cực, như nhóm ngành năng lượng, công nghiệp 
chế tạo, dệt may, điện tử... Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho rằng, nhiều lĩnh vực cũng sẽ 
được hưởng lợi từ cuộc cách mạng này nếu đi đúng hướng và bắt được nhịp, như du 
lịch, thương mại nội địa, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, xây dựng, chính phủ điện 
tử…Vì vậy, Chính phủ Việt Nam cần phải có kế hoạch tái cơ cấu nguồn nhân lực một 
cách phù hợp. 
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Nghiên cứu những hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam 

Trong số nhiều nghiên cứu về điểm yếu của nguồn nhân lực, nghiên cứu của Trần 
Loan (2015) trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo với tiêu đề “Lao động, việc làm ở Việt 
Nam 2015: Nỗ lực, nhưng chưa đạt kỳ vọng” đã có những đánh giá và nhận xét chung 
về tình hình lao động và nguồn nhân lực tại Việt Nam. Bài báo đã chỉ ra những vấn đề 
còn tồn tại về lực lượng lao động Việt Nam còn có nhiều điểm yếu, thiếu sót trong các 
mặt về số lượng lẫn chất lượng, cụ thể bao gồm tỷ lệ thất nghiệp tăng và năng suất lao 
động tăng chưa như kỳ vọng. Với việc nghiên cứu đã đưa ra tình hình và nguyên nhân 
dẫn đến hai tình trạng của lao động Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, có thể thấy nhu 
cầu phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng và cấp thiết.  

Theo nghiên cứu của World Bank (2014), mặc dù Việt Nam đang có rất nhiều lợi 
thế về nguồn nhân lực do đang ở trong thời kỳ dân số vàng, tuy nhiên, nguồn nhân lực 
Việt Nam cũng có nhiều hạn chế. Tại Việt Nam hiện nay, lực lượng lao động đông về số 
lượng nhưng chất lượng chưa 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 giữa người lao động 
và yêu cầu của thị trường lao động chủ yếu dưới hình thức kỹ năng mềm – kỹ năng của 
người lao động thấp hơn và không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Ngân 
hàng Thế giới đánh giá Việt Nam đang thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân 
kỹ thuật bậc cao. Nếu lấy thang điểm là 10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 
3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng của Ngân hàng Thế giới4 . 
Việt Nam còn thiếu nhiều lao động lành nghề, nhân lực qua đào tạo chưa đáp ứng được 
nhu cầu của trị trường lao động và doanh nghiệp về tay nghề và các kỹ năng mềm khác. 
Trình độ ngoại ngữ của lao động Việt Nam chưa 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 hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Nghiên cứu của Viện Khoa học, Lao động và Xã hội (2016) cũng cho thấy, mức 
độ đáp ứng về kỹ năng do thay đổi công nghệ của lao động trong các doanh nghiệp điện 
tử và may rất thấp. Trừ kỹ năng an toàn và tuân thủ kỷ luật lao động có tỷ lệ có tỷ lệ 
doanh nghiệp được khảo sát đánh giá tốt và rất tốt về mức độ đáp ứng kỹ năng của lao 
động so với yêu cầu công nghệ mới khá cao (72% với ngành điện tử và 50% với ngành 
may mặc), các kỹ năng còn lại đều có tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tốt/rất tốt là khá thấp, 
đặc biệt đối với ngành may mặc.Số lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, thậm chí 
nhóm có trình độ chuyên môn cao có khuynh hướng hiểu biết lý thuyết khá, nhưng lại 
kém về năng lực thực hành và khả năng thích nghi trong môi trường cạnh tranh công 
nghiệp; vẫn cần có thời gian bổ sung hoặc đào tạo bồi dưỡng để sử dụng hiệu quả. Khả 
năng làm việc theo nhóm, tính chuyên nghiệp, năng lực sử dụng ngoại ngữ là công cụ 
giao tiếp và làm việc của nguồn nhân lực còn rất hạn chế. Trong môi trường làm việc có 
yếu tố nước ngoài, ngoại ngữ, hiểu biết văn hoá thế giới luôn là điểm yếu của lao động 
Việt Nam. Tinh thần trách nhiệm làm việc, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân, ý 
thức văn hoá công nghiệp, kỷ luật lao động của một bộ phận đáng kể người lao động 
chưa cao.  

Mặc dù tăng nhanh nhưng quy mô lao động trình độ tay nghề cao vẫn còn nhỏ bé 
so với yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với gần 
5,4 triệu người, lao động trình độ tay nghề cao hiện chỉ chiếm 10,2% tổng việc làm cả 
nước. Giai đoạn 2009-2014, lao động trình độ tay nghề cao chỉ tăng bình quân mỗi năm 
175 nghìn người, bằng 1/5 mức tăng của tổng việc làm. Số liệu trên đây có thể thấy, trên 

                                                           
4Trong khi đó, Hàn Quốc đạt 6,91 điểm; Ấn Độ đạt 5,76 điểm; Malaysia đạt 5,59 điểm... 
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90% lao động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lao động giản đơn, trình 
độ lao động thấp. Thực tế này trở thành một thách thức rất lớn trong bối cảnh hiện nay. 

Mặt khác, tỷ lệ lao động có kỹ năng cao trong các ngành sản xuất chủ lực của 
Việt Nam rất thấp. Theo Báo cáo lao động và việc làm của Tổng cục Thống kê, năm 
2014, Việt Nam có gần 5,4 triệu lao động có trình độ kỹ năng cao, trong đó tập trung 
nhiều nhất trong ngành giáo dục và đào tạo (chiếm 30% số lao động trình độ cao, tỷ 
trọng lao động trình độ cao chiếm 88,4% lao động của ngành), hoạt động của Đảng, tổ 
chức chính trị xã hội, Quản lý Nhà nước và An ninh quốc phòng (chiếm 19%), y tế và 
hoạt động trợ giúp xã hội (chiếm 8%). Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - 
là ngành chủ lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chỉ chiếm 9% tổng số lao 
động trình độ cao, trong khi với các nước phát triển tỷ lệ này lên đến 40-60%. Trong số 
những lao động có kỹ năng cao, có đến gần 1,4 triệu người (tương đương ¼) không có 
bằng cấp hoặc chỉ có bằng sơ cấp, trung cấp; người có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên 
chiếm 74,3% lao động có kỹ năng cao. 

Công tác đào tạo hiện nay chưa phù hợp về cả số lượng và chất lượng. Đào tạo 
cao đẳng và đại học vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, số sinh 
viên cao đẳng, đại học năm 2015 là 2.118,5 nghìn sinh viên, trong đó sinh viên công lập 
là 1847,1 nghìn và ngoài công lập là 271,4 nghìn người. Trong khi đó, học sinh trung 
cấp chuyên nghiệp chỉ là 314,8 nghìn học sinh, với 218,6 nghìn học sinh công lập và 
96,2 nghìn học sinh ngoài công lập. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến 
tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”. (Viện Khoa học, Lao động và Xã hội, 2016) 

Ngoài ra, chất lượng chương trình giảng dạy của các trường còn thấp, chưa đào 
tạo được lao động có kỹ năng làm việc thực tế. Với chương trình đào tạo hiện nay của 
các trường đại học, cao đẳng, sinh viên mới ra trường tại Việt Nam thường thiếu kinh 
nghiệm, thiếu kỹ năng mềm và đào tạo chưa gắn liền trực tiếp với công việc tại các 
doanh nghiệp. Cụ thể, phương thức giảng dạy vẫn còn lạc hậu, chưa áp dụng các công 
nghệ hiện đại mới đang được sử dụng. Trong công tác xây dựng chương trình giảng dạy 
còn thiếu các chương trình thực tế, dẫn đến thiếu cơ hội cho học sinh, sinh viên áp dụng 
những kiến thức được học trong nhà trường vào các vấn đề cụ thể của xã hội.  

Tình trạng người lao động thiếu định hướng trong việc chọn ngành nghề từ bậc 
phổ thông cũng khiến cho cung lao động của Việt Nam gặp nhiều vấn đề. Với tâm lý 
bằng cấp, hầu hết người lao động đều lựa chọn học đại học hoặc sau đại học mà không 
chú trọng đến cầu nhân lực cũng như học nghề, điều này dẫn đến tình trạng thừa thầy 
thiếu thợ hiện nay và tình trạng người lao động có bằng đại học nhưng chấp nhận làm 
những công việc không cần chuyên môn kỹ thuật. Sinh viên Việt Nam cũng chưa định 
hướng tốt những ngành nghề mà thị trường có nhu cầu. Một khảo sát của ILO (2016) 
cho thấy đa số sinh viên Việt Nam lựa chọn khối ngành kinh tế, trong khi khối ngành kỹ 
thuật có nhu cầu lao động rất lớn lại không được sinh viên lựa chọn nhiều. Cụ thể, trong 
số 462 sinh viên Việt Nam khảo sát, các ngành lựa chọn hàng đầu bao gồm kinh doanh, 
thương mại và tài chính (51%), cao hơn tỷ lệ trung bình trong khu vực ASEAN (29%).   

Ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học (STEM) được 23% sinh viên 
nam và 9% sinh viên nữ của Việt Nam lựa chọn. Như vậy đối với ngành căn bản tạo 
năng lực sản xuất dài hạn như nhóm ngành STEM thì sinh viên Việt Nam dường như 
không quá mặn mà và tỷ lệ này thấp hơn hẳn mức trung bình trong ASEAN: 28% sinh 
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viên nam và 17% sinh viên nữ. Các sinh viên Việt Nam chủ yếu thích lựa chọn ngành 
kinh doanh, thương mại, tài chính5. Điều này trong một chừng mực nào đó cho thấy thị 
trường lao động Việt Nam đang phát triển thiên về các ngành dịch vụ hỗ trợ mà chưa 
phát triển mạnh các ngành thuộc khu vực kỹ thuật, công nghệ cao, toán học, tạo ra giá 
trị gia tăng căn bản cho nền kinh tế. Sinh viên không lựa chọn các ngành khu vực thực 
nhiều do Việt Nam chưa tạo ra được năng lực cạnh tranh động cho ngành này, do đó 
năng suất lao động của những ngành này đặc biệt thấp so với các nước trong khu vực. 
Khi năng suất lao động quá thấp thì thu nhập sẽ thấp và ngành đó đang mất dần năng lực 
cạnh tranh. Do những hạn chế trên của lực lượng lao động, năng suất lao động của Việt 
Nam rất thấp so với các nước khác trong khu vực. 

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng nguồn nhân lực và kinh tế thị trường 

Hiện nay, có rất ít nghiên cứu ở Việt Nam về mối quan hệ giữa chất lượng nguồn 
nhân lực với kinh tế thị trường. Tác giả Nguyễn Đức Khiêm có bài nghiên cứu “Các 
nhân tố ảnh hưởng chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta 
hiện nay”, tác giả đã nêu lên 5 nhân đó là: trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước; giáo dục và đào tạo; dân số; trình độ khoa học công nghệ; hệ thống chính sách 
kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ Lao động, thương binh và xã hội cũng có bài nghiên 
cứu “Thị trường lao động và mối quan hệ giữa dạy nghề với doanh nghiệp”, nghiên cứu 
khẳng định thị trường lao động hoạt động khách quan theo nguyên tắc của thị trường, 
trong đó, cạnh tranh lao động trên thị trường lao động là nét rất đặc trưng phản ánh trình 
độ phát triển và tính hiệu quả của thị trường lao động. Trong bài“Tác động của quy luật 
kinh tế thị trường đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay”, Bộ 
cũng nhận định các tác động đó là tác động của quy luật giá trị, tác động của quy luật 
cạnh tranh, tác động của quy luật cung – cầu.  Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, Phó viện 
trưởng Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Lương Đình Hải có bài nghiên 
cứu “Trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam 
hiện nay” đã nhận định “Trong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực được coi là yếu tố 
hàng đầu quyết định quy mô, tốc độ, tính chất và hiệu quả của sự phát triển kinh tế - xã 
hội ở mọi quốc gia. Đào tạo nguồn nhân lực này là trách nhiệm của xã hội, của nhà 
nước, của các cộng đồng và của mỗi công dân. Nhu cầu tạo dựng nguồn nhân lực này 
đòi hỏi phải phân định vai trò của các bộ phận trong nguồn nhân lực (đội ngũ trí thức, 
tầng lớp chính khách và doanh nhân). Với Việt Nam hiện nay, việc tạo dựng và phát 
triển tam giác nhân lực này là trách nhiệm xã hội của toàn thể cộng đồng, của cả quốc 
gia, trước hết là của Nhà nước, không ai có thể làm thay Nhà nước trong việc xây dựng 
chiến lược tổng thể về phát triển nhân lực”. 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam 

Các nhà nghiên cứu tại Việt Nam đã có một số bài viết đề xuất các giải pháp 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Một trong những nghiên cứu tiêu biểu là bài viết 
“Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay” năm 
2016 của tác giả Nguyễn Đắc Hưng. Thông qua điều tra thực trạng của nguồn nhân lực, 
tác giả đã đề xuất 08 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại 
Việt Nam. Cũng vào năm 2016, trên tạp chí Lao động và Xã hội, tác giả Trịnh Hoàng 
Lâm có bài viết với tiêu đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập”. Lấy bối cảnh là yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, bài nghiên cứu đã đề xuất 04 giải pháp nâng cao 

                                                           
5Mức độ lựa chọn ngành này của sinh viên Việt Nam cao vượt trội so với mức trung bình của ASEAN: 61% sinh 
viên nữ và 41% sinh viên nam Việt Nam lựa chọn ngành này, trong khi mức trung bình của ASEAN là 30%. 
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chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh mới. Từ các nghiên cứu tại Việt 
Nam có thể thấy xu hướng nghiên cứu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong 
nước những năm gần đây đã đưa ra mục tiêu chính là: tăng cường kĩ năng nghề nghiệp 
và năng suất lao động của lao động Việt Nam theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của kinh tế - xã hội và tăng 
cường hội nhập, cạnh tranh với quốc tế. Các nghiên cứu về việc phát triển nguồn nhân 
lực tại Việt Nam đã nêu ra các đề xuất để cải thiện chất lượng nguồn lực lao động Việt 
Nam trong thời kì kinh tế thị trường và có những đổi mới trong khoa học kĩ thuật và hội 
nhập quốc tế, trong đó chỉ ra các thay đổi liên quan đến giáo dục - đào tạo và tăng 
cường kĩ năng nghề nghiệp là tất yếu để phát triển chất lượng nguồn nhân lực tại Việt 
Nam. 

13.2. Nghiên cứu của nước ngoài 

Nghiên cứu về chất lượng nguồn nhân lực trên thế giới  

Thế kỉ 21 là thế kỉ của nền kinh tế tri thức. Trong thế kỉ này, những lợi thế về của 
cải vật chất của các quốc gia đã dần không còn là yếu tố quan trọng mà thay vào đó 
những lợi thế do nguồn nhân lực tạo ra ngày càng được coi trọng. Những quốc gia nào 
có nguồn nhân lực chất lượng cao thường tạo ra nhiều những phát minh sáng chế mới 
giúp các quốc gia đó đi đầu trong phát triển kinh tế và xã hội. Mặt khác thì nguồn nhân 
lực chất lượng không chỉ đem lại lợi thế cho các quốc gia mà còn giúp các quốc gia có 
thể phát triển bền vững.  

Hiện nay hầu hết các nghiên cứu tiếp cận về chất lượng nguồn nhân lực trên thế 
giới trên nhiều góc độ khác nhau. Trên thế giới các nghiên cứu trực tiếp về chất lượng 
nguồn nhân lực là không có quá nhiều. Những nghiên cứu trực tiếp về chất lượng nguồn 
nhân lực mới chỉ dừng lại ở phạm vi hẹp đó là chất lượng của lực lượng lao động. Trong 
khi đó khái niệm về nguồn nhân lực rộng hơn rất nhiều so với khái niệm về lực lượng 
lao động. Cách tiếp cận phổ biến nhất hiện nay về chất lượng nguồn nhân lực ở góc độ 
phát triển nguồn nhân lực. Với cách tiếp cận này, các nghiên cứu muốn tìm ra những 
cách thức nhằm xây dựng và phát triển một đội ngũ nhân lực chất lượng có kiến thức, 
kinh nghiệm, kĩ năng tốt nhất và đáp ứng được những thay đổi và đỏi hỏi của thị trường 
cũng như trước những thay đổi không ngừng của thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa. 
Cách tiếp cận chất lượng nguồn nhân lực trên góc độ phát triển nguồn nhân lực bắt 
nguồn từ năm 2002 khi Giáo sư Cho và McLean đưa ra khái niệm nguồn nhân lực quốc 
gia. Nghiên cứu của hai tác giả đã cho thấy lợi thế của các quốc gia trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế trong thế kỉ mới là phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lực con người do thế kỉ 
mới là thế kỉ của đổi mới, của sáng tạo. Mà muốn có đổi mới, sáng tạo là hoàn toàn phụ 
thuộc vào con người. Chính vì lẽ đó xây dựng nguồn nhân lực quốc gia là quan trọng để 
các quốc gia có thể phát triển và đi đầu. Trong nghiên cứu của mình các tác giả có nhấn 
mạnh tới chất lượng nguồn nhân lực quốc gia phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau 
như kinh tế, giáo dục, văn hóa và xã hội.  

Trong một nghiên cứu với tiêu đề ”Human resource development: the key to 
sustainable growth and competitiveness of Singapore” xuất bản năm 2006, các tác giả 
Aahad M. Osman-Gani và Wee-Liang -Tan đã chỉ ra rằng chất lượng nguồn nhân lực 
của quốc gia sẽ xác định lợi thế cạnh tranh của quốc gia đó trong thế kỉ 21. Nguồn nhân 
lực có kĩ năng và kiến thức tốt sẽ không chỉ giúp cá nhân đó phát triển mà còn giúp phát 
triển tổ chức và quốc gia. Trong nghiên cứu này các tác giả đã chỉ ra rằng nhờ có chính 
sách phát triển nguồn nhân lực hiệu quả mà Singapore đã xây dựng được nguồn nhân 
lực chất lượng cao và biến nước này từ một nước nghèo không có nhiều tài nguyên thiên 
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nhiên, hàng hóa chủ yếu nhập khẩu trở thành con rồng của Châu Á. Đặc biệt, để xây 
dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Singapore đã đầu tư mạnh cho hoạt động giáo 
dục trong chính sách phát triển nguồn nhân lực. Chính phủ tập trung xây dựng và phát 
triển hệ thống giáo dục và đào tạo kỹ năng cho người lao động. Giáo dục và đào tạo ban 
đầu được trợ cấp bởi chính phủ và sau đó khuyến khích đầu tư nhằm hiện đại hoá và 
nâng cao chất lượng của các hoạt động này nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực 
của quốc gia. Với những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia 
trên con đường trở thành nền kinh tế tri thức, Singapore đã có một hệ thống giáo dục và 
đào tạo tiên tiến bậc nhất thế giới. 

Hay nghiên cứu của Oh, Ryu và Choi (2012) đã phát triển mô hình lý thuyết hệ 
thống phát triển nguồn nhân lực ở cấp quốc gia dựa trên phương pháp nghiên cứu tổng 
quan tài liệu. Mô hình này bao gồm bốn thành tố: điều kiện cung, điều kiện cầu, môi 
trường và hệ thống hỗ trợ. Tính cạnh tranh của hệ thống Phát triển nguồn nhân lực quốc 
gia hay chất lượng nguồn nhân lực được đo bằng tổng tích lũy (cumulative sum) của các 
thành tựu quốc gia đối với từng thành tố trên. Bốn thành tố trên được chia thành 10 
nhóm nhỏ hơn và 45 chỉ số và được lựa chọn dựa trên các tiêu chí như sự phù hợp, khả 
năng so sánh giữa các nước, độ tin cậy, thời điểm, và khả năng tiếp cận. Nhóm tác giả 
đã dùng Quy trình phân tích cấp bậc (Analytic Hierarchy Process) để đo trọng số của 45 
chỉ số. Mục tiêu của việc đánh giá và xếp hạng mức độ cạnh tranh của hệ thống phát 
triển nguồn nhân lực quốc gia hay chất lượng nguồn nhân lực là để đánh giá lợi thế cạnh 
tranh của nguồn  nhân lực quốc gia và để hỗ trợ  phát triển chính sách thông qua so sánh 
điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống nguồn nhân lực của mỗi nước, có tính tới hoàn 
cảnh lịch sử và môi trường của quốc gia đó. 

Nghiên cứu của Sajit Chandra Debnath (2014) đã chỉ ra mối liên hệ giữa chất 
lượng nguồn nhân lực với hoạt động giáo dục tại các quốc gia Đông Á đã có những tác 
động tích cực tới những thay đổi về vị thế tại các quốc gia này trong nền kinh tế tri thức. 
Nghiên cứu của tác giả cho thấy từ giữa năm 1960 trở về trước, các quốc gia tại khu vực 
Đông Á đều là các nước nghèo. Nhiều nước tại khu vực Đông Á (trừ Nhật Bản) còn là 
thuộc địa của Nhật và Tây Âu. Tuy nhiên từ sau khi giành độc lập thì các quốc gia tại 
khu vực Đông Á đã có nhiều chuyển mình. Đặc biệt trong những năm trở lại đây rất 
nhiều các quốc gia tại khu vực Đông Á đã phát triển không ngừng và trở thành những 
nền kinh tế mới nổi và đe dọa vị thế của các quốc gia đi đầu trên thế giới. Thành công 
trước hết của các quốc gia này là nhờ vào nhiều nhân tố khác nhau trong đó chất lượng 
nguồn nhân lực là một nhân tố quan trọng để giúp các quốc gia này có được những lợi 
thế trong bối cảnh nền kinh tế tri thức đang dẫn dắt kinh tế toàn cầu. Chất lượng nguồn 
nhân lực có được là nhờ đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động đào tạo, giáo dục. Một trong 
những quốc gia tại khu vực Đông Á đi đầu trong lĩnh vực đầu tư cho nguồn nhân lực cả 
về số lượng và chất lượng thông qua giáo dục phải kể tới Nhật. Chất lượng nguồn nhân 
lực của Nhật Bản được khẳng định thông qua việc nhân lực của Nhật Bản được trọng 
dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mô hình, cách thức để xây dựng một đội ngũ nhân 
lực chất lượng của Nhật Bản được nhiều quốc gia có nền kinh tế mới nổi tại Đống Á đã 
đang học theo và kế thừa như Hàn Quốc, Đài Loan, HongKong và Singapore. Các quốc 
gia này một lần nữa cho thấy việc đầu tư mạnh cho giáo dục để nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực đã có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế không ngừng của quốc 
gia mình. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore đã giành hơn 3% GDP cho hoạt 
động giáo dục. Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan là những nước đi sau  về hoạt động 
đầu tư cho giáo dục tại khu vực Đông Á. Tuy nhiên hoạt động đầu tư cho giáo dục để 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là không hề nhỏ. Chi phí đầu tư cho giáo dục trên 
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đầu người tại các nước này tại khu vực Đông Á chỉ sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan 
và Singapore. Ngoài ra, nghiên cứu của tác giả còn nói đến vai trò của chất lượng nguồn 
nhân lực đối với sự phát triển bền vững của các quốc gia tại khu vực Đông Á.  

Ngoài những nghiên cứu nêu trên còn có rất nhiều các nghiên cứu khác nhau 
nghiên cứu một cách gián tiếp hay trực tiếp tới chất lượng nguồn nhân lực. Có nghiên 
cứu về mối quan hệ giữa nguồn lực con người với tăng trưởng thông qua các bài tập kế 
toán tăng trưởng. Đầu vào lao động được quyết định theo hai tiêu chí là độ tuổi và giáo 
dục (Denison, 1967) để nghiên cứu sự không đồng nhất của lao động. Tuy nhiên, những 
nghiên cứu này bị hạn chế cả trong khoảng thời gian và số quốc gia được nghiên cứu. 
Với sự có sẵn của Penn World Tables (Summers và Heston, 1988; 1991), có thể thực 
hiện các phân tích xuyên quốc gia đòi hỏi một cơ sở dữ liệu lớn. Do đó, chất lượng 
nguồn nhân lực được tính toán bởi các biến dễ tiếp cận như tỉ lệ biết chữ của người lớn 
và tỷ lệ nhập học (Azariadis và Drazen, 1990; Romer, 1990), sau đó được thay thế bằng 
các biến phù hợp hơn với sự phát triển của nguồn nhân lực, đáng chú ý nhất là 'trung 
bình năm học' ở người lớn. Đây là một trong những tiêu chí được sử dụng phổ biến gần 
đây (Benhabib và Spiegel, 1994; Islam, 1995; Barro và Sala-i-Martin, 1995; Barro, 
1997, 2001; Temple, 1999; Krueger và Lindahl, 2001). Một số nghiên cứu sử dụng cách 
tiếp cận dựa trên chi phí: trong đó nguồn nhân lực được thể hiện thông qua sự tổng hợp 
của tất cả các chi tiêu liên quan đến việc phát triển con người như giáo dục, dinh dưỡng, 
tài chính…; đồng thời với đó là cách tiếp cận dựa trên thu nhập (thể hiện thông qua chỉ 
số về thu nhập tương lai). Tiêu biểu cho sự kết hợp giữa hai cách tiếp cận này có thể kể 
đến các nghiên cứu của Dagum và Slottje (2000), cũng như Tao và Stinson (1997). 

Nhìn chung, các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm hầu hết đều chỉ ra mối 
quan hệ tích cực giữa chất lượng nguồn nhân lực với sự phát triển của nền kinh tế của 
các quốc gia (Baldacci và cộng sự, 2004; Awel, 2013; Solaki, 2006; và Wolff, 2000). 
Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu vẫn sử dụng cách tiếp cận truyền thống như đã nêu ở 
trên, với các biến về giáo dục và độ tuổi; cũng như tỉ lệ chi tiêu của chính phủ cho giáo 
dục để thể hiện cho sự chất lượng của nguồn nhân lực; và biến tăng trưởng GDP để thể 
hiện sự tăng trưởng kinh tế. Đây là các tiêu chí đánh giá phù hợp xét trên quy mô và 
phạm vi của các đề tài nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực do nhiều đề tài có phạm 
vi nghiên cứu lớn ở nhiều quốc gia khác nhau. Các nghiên cứu có quy mô quốc gia và 
khu vực có sử dụng các yếu tố đánh giá liên quan đến nguồn nhân lực khác, ví dụ như 
đào tạo tại chức, chính sách của chính phủ, đầu tư công cho công tác nghiên cứu và phát 
triển (R&D), cũng như các yếu tố ngoại sinh như quá trình di dân và đô thị hóa (Bucci, 
2008; Oketch, 2006; Heckman, 2005; Islam và cộng sự, 2016). 

Các nghiên cứu của nước ngoài tập trung chủ yếu vào đánh giá và lượng hóa ảnh 
hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới tăng trưởng kinh tế, chỉ ra vai trò của chất 
lượng nguồn nhân lực tới tăng trưởng và phát triển xã hội. Khung khổ nghiên cứu của 
họ có thể là những định hướng tốt để nhóm nghiên cứu cân nhắc lựa chọn khi đánh giá 
chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. 

Mối liên hệ giữa chất lượng nguồn nhân lực với kinh tế thị trường 

 Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã ảnh hưởng mạnh 
mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Toàn cầu hóa khiến cho 
mức độ cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt và buộc kinh tế của các quốc gia phải vận 
hành theo qui luật kinh tế thị trường. Cùng với sự phát triển của khoa học – công nghệ 
thì các nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên cho hoạt động sản xuất, kinh tế không còn là 
lợi thế cạnh tranh lớn cho các quốc gia. Mặt khác, các nguồn tài nguyên thiên nhiên là 
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có hạn cho nên việc tìm kiếm những nguồn lực vật chất mới cho hoạt động kinh tế là cất 
thiết. Những nước đi đầu về kinh tế trên thế giới hiện nay chứng minh một điều là họ 
đều hướng tới nền kinh tế tri thức theo qui luật thị trường. Hay chính là phát triển đầu tư 
vào con người, nguồn nhân lực để có được nhiều sáng tạo, đổi mới trong khoa học công 
nghệ.  

 Các nghiên cứu hiện nay đã chỉ ra rằng có một mối liên hệ chặt chẽ giữa chất 
lượng nguồn nhân lực với kinh tế thị trường bằng những chứng minh cho thấy rằng đầu 
tư vào nguồn nhân lực chất lượng sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh cho các quốc gia. Với 
cách tiếp cận chất lượng nguồn nhân lực trên góc độ doanh nghiệp thì Poole và Jenkin 
(1996) đã chỉ ra rằng chiến lược cạnh tranh dựa vào nguồn nhân lực chất lượng là hình 
thức rất khó khăn để bắt chước. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp không thể có ngay được 
những nhân lực chất lượng để sáng tạo và đưa ra những ý tưởng mới cho hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. Muốn có những nhân lực tốt phục vụ cho hoạt động kinh 
doanh đòi hỏi doanh nghiệp cần có thời gian để thu hút, tuyển dụng, đào tạo và phát 
triển. Với góc độ các quốc gia, theo một nghiên cứu của Raymond Saner (2001) đã chỉ 
ra rằng cạnh tranh bởi chi phí lao động rẻ và chi phí sản xuất là không đủ để giúp cho 
các quốc gia phát triển bền vững. Xu hướng thị trường đòi hỏi những sản phẩm không 
chỉ cạnh tranh về giá và chất lượng mà còn đòi hỏi những sản phẩm có chất lượng lâu 
bền, dịch vụ bền vững theo thời gian. Mà chất lượng bền vững thì phụ thuộc chính vào 
trình độ và kĩ năng của người lao động. Chính vì vậy cần phải có nguồn nhân lực chất 
lượng để đảm bảo được những lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm giữa các quốc gia. 

Xác định biến số đại diện cho nguồn nhân lực 

Nhìn lại lịch sử nghiên cứu trong lĩnh vực này, vấn đề nguồn nhân lực trở nên 
đặc biệt phổ biến trong các nghiên cứu sau khi thuyết tăng trưởng trong những năm 
1950 và lý thuyết vốn con người được ủng hộ bởi Becker (1964) và Schultz (1961). Tuy 
nhiên, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các yếu tố về nguồn nhân lực, giáo dục, hoặc kỹ 
năng trong công việc của họ trước thời kỳ đó. Như Nakamura (1981) nhận xét: "Các nhà 
nghiên cứu, kể từ thời điểm bắt đầu có sự trao đổi, có xu hướng mô tả nhân tố con người 
như một công cụ trung tâm và quan trọng để đạt được tiến bộ và cải thiện cuộc sống". 
Tuy nhiên, trong thời kỳ trước những năm 1950, các nhà nghiên cứu nói chung vẫn 
thường đề cập tới vấn đề nguồn nhân lực một cách sơ sài trong nghiên cứu của họ. 
Trong những nghiên cứu này, nguồn nhân lực thường được nhắc đến dưới dạng kỹ năng 
biết đọc/viết hay sự biết chữ. 

Sau sự nổi lên của lý thuyết tăng trưởng và các tiêu chí thể hiện về nguồn nhân 
lực vào những năm 1950 và những năm 1960, trong nhiều nghiên cứu tập trung vào các 
mô hình cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX gồm cả nguồn nhân lực ở một số hình thức 
cũng được ước lượng. Những nghiên cứu này có xu hướng thu hẹp phạm vi của các tiêu 
chí này để sử dụng thích hợp các dữ liệu có sẵn. Có nhiều ví dụ về các phân tích như 
vậy. Nunes (2003) xem xét các hành vi theo chu kỳ của chi tiêu của chính phủ đối với 
giáo dục ở Bồ Đào Nha từ năm 1852 đến năm 1995, và Marchand và Thélot (1997) ước 
tính một chỉ số nguồn nhân lực của Pháp trong hơn 200 năm (có sử dụng số người làm 
việc trong nền kinh tế) và một chỉ số về chất lượng lao động dựa trên năng suất lao động 
theo số năm học tập. 

13.3. Khái quát những vấn đề còn tranh luận, chưa được nghiên cứu 

Thứ nhất, xu hướng nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực trong nước những 
năm gần đây đã chỉ ra một số tồn tại yếu kém, đặc biệt nhấn mạnh vào kĩ năng nghề 
nghiệp và năng suất lao động của lao động Việt Nam. Các nghiên cứu về việc phát triển 
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nguồn nhân lực tại Việt Nam đã nêu ra các đề xuất để cải thiện chất lượngnguồn lực lao 
động Việt Nam trong thời kì kinh tế thị trường và có những đổi mới trong khoa học kĩ 
thuật và hội nhập quốc tế, trong đó chỉ ra các thay đổi liên quan đến giáo dục - đào tạo 
và tăng cường kĩ năng nghề nghiệp là tất yếu để phát triển chất lượng nguồn nhân lực tại 
Việt Nam. Tuy nhiên những đề xuất này cần được nhìn nhận dưới cách tiếp cận mang 
tính thực nghiệm để đánh giá được tính hiệu quả và tính ứng dụng của các đề xuất về 
phát triển nguồn nhân lực đã được đề ra.  

Thứ hai, các nghiên cứu chưa thực sự đưa ra được mô hình phù hợp nhằm đánh 
giá chất lượng nguồn nhân lực quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thị 
trường, chưa vận dụng các bài học kinh nghiệm quốc tế để xây dựng các định hướng và 
giải pháp cho việc phát triển nguồn nhân lực nước nhà. 

Thứ ba, các nhân tố ảnh hưởng trọng yếu đến chất lượng nguồn nhân lực của Việt 
Nam vẫn còn chưa được nghiên cứu toàn diện và đầy đủ, ảnh hưởng từ đầu vào tới đầu 
ra cho lực lượng lao động của Việt Nam. Các nhân tố trọng yếu đó có thể bao gồm: các 
điều kiện phát triển kinh tế-xã hội; cơ chế chính sách cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề; 
các yếu tố về nhân khẩu học, môi trường và điều kiện sống; yếu tố đào tạo thể lực từ các 
cấp phổ thông; chương trình và điều kiện giáo dục phổ thông; giáo dục đại học, cao 
đẳng: 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…; môi trường và điều kiện làm việc tại 
các tổ chức, doanh nghiệp; v.v. 

Thứ tư, các giải pháp và đề xuất từ các nghiên cứu gần đây còn tương đối hạn 
hẹp, chưa đảm bảo tính toàn diện. Chúng ta cần các định hướng và giải pháp toàn diện 
hơn, từ nhiều góc độ khác nhau để cùng phối hợp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
Việt Nam, như từ góc độ của đầu tư xã hội, góc độ của hoạch định chính sách, góc độ 
của nhà trường và các cơ sở giáo dục và đào tạo, của người sử dụng lao động, của phụ 
huynh và người học. 

 

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

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý 
nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và 
những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) 

Các nghiên cứu trong và ngoài nước đều thống nhất quan điểm về vai trò của 
nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực là đặc biệt quan trọng trong phát triển 
kinh tế - xã hội của các quốc gia. Tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, và các nghiên 
cứu toàn diện, từ đầu vào đến đầu ra cho lực lượng lao động, cũng như các nhân tố ảnh 
hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực… đang còn thiếu hụt. 

Từ các nghiên cứu và số liệu thống kê cho thấy Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu 
dân số vàng với lại nhiều lợi thế về nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng 
thời, năng suất lao động của người Việt Nam không ngừng tăng trong các năm qua, góp 
phần không nhỏ thu hẹp dần khoảng cách tương đối của năng suất lao động Việt Nam so 
với nước ASEAN. Bên cạnh đó, đào tạo và dạy nghề tại Việt Nam đã bước đầu gắn với 
nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; cơ cấu ngành nghề đào tạo từng bước 
được điều chỉnh theo cơ cấu ngành nghề sản xuất, kinh doanh; đã mở thêm nhiều nghề 
đào tạo mới mà thị trường lao động có nhu cầu và các nghề phục vụ cho việc chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động. Việt Nam đã phát triển 
được đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đông đảo. Nhiều nhà kinh tế, cán bộ khoa 
học của Việt Nam đã tiếp thu và tiếp cận được với nhiều tiến bộ khoa học và công nghệ 
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hiện đại của thế giới; nhiều công nhân, lao động Việt Nam thông qua xuất khẩu lao 
động và các chuyên gia nước ngoài đã có điều kiện tiếp cận được với những máy móc 
thiết bị hiện đại và tác phong lao động công nghiệp…, nhờ đó chất lượng nguồn nhân 
lực Việt Nam cũng đã được nâng cao hơn.  

Mặc dù vậy, nguồn nhân lực Việt Nam cũng còn khá nhiều hạn chế. Tại Việt 
Nam, lực lượng lao động đông về số lượng nhưng chất lượng chưa 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 giữa người lao động và yêu cầu của thị trường lao động dẫn tới 
không đáp ứng được yêu cầu của thị trường này. Đội ngũ nhân lực chất lượng 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 như nâng cấp 
vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị đó.  

Quá trình hội nhập quốc tế và nền kinh tế thị trường đã mở ra nhiều cơ hội mới 
đối với lao động Việt Nam. Với việc Việt Nam gia nhập WTO, thực hiện các cam kết 
mở cửa thị trường đã thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong nước phát triển, thu hút đầu tư 
nước ngoài tăng đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt là trong 
các ngành sử dụng nhiều lao động với giá trị xuất khẩu cao như: Ngành dệt may, thủy 
sản, thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp, v.v. Cạnh tranh với hàng nhập khẩu tăng lên và 
yêu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu cao hơn cũng thúc đẩy các ngành sản xuất trong 
nước nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, do vậy đòi hỏi nâng cao trình độ kỹ 
năng của người lao động. Bên cạnh sự cạnh tranh về việc làm, việc tập trung cho sản 
xuất các mặt hàng có hàm lượng lao động cao cũng tác động đến công tác đào tạo, dạy 
nghề, làm tăng tỷ trọng lao động được đào tạo nghề, có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
trong tổng lực lượng lao động.  

Nhìn chung, kinh tế thị trường 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 lượng lao động cả về chất và lượng; là cơ 
hội để Việt Nam có một thị trường lao động phát triển, nâng cao dần chất lượng NNL 
quốc gia. 

Do hội nhập trong nền kinh tế thị trường sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm với 
nhiều yêu cầu cao hơn đối với người lao động và tiêu chí tuyển dụng cao hơn nên đòi 
hỏi nguồn nhân lực phải có nhiều kỹ năng khác ngoài kiến thức chuyên môn như: 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 trường cạnh tranh, người lao động 
Việt Nam phải có ý thức mở rộng kiến thức nghề nghiệp, nâng cao năng lực tư 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 lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp và có khoảng 
cách khá lớn so với các nước trong khu vực, và ngay cả so với nhu cầu của thị trường 
lao động trong nước. 

Chính vì các lý do nêu trên, một nghiên cứu toàn diện về chất lượng nguồn nhân 
lực (NNL) quốc gia của Việt Nam là rất quan trọng, chỉ ra các khoảng trống giữa thực 
trạng chất lượng NNL và yêu cầu của nền kinh tế thị trường, của thị trường lao động, từ 
đó đề xuất các giải pháp tổng thể và cụ thể nhằm nâng cao chất lượng NNL đó. Chúng 
tôi đề xuất nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chấtlượng 
nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường” để giải quyết các vấn đề về phát triển 
nguồn nhân lực còn tồn tại trong nền kinh tế thị trường hiện nay tại Việt Nam.  

Nghiên cứu này sẽ làm rõ các mô hình và khung cơ sở lý luận để phân tích, đánh 
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giá chất lượng NNL quốc gia trong nền kinh tế thị trường; và đề xuất khung phân tích 
chất lượng NNL đã có chỉnh sửa nhằm phù hợp với bối cảnh của Việt Nam trong cơ chế 
thị trường định hướng XHCN. Đồng thời, nghiên cứu này của chúng tôi sẽ 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 hưởng trọng yếu đến chất lượng NNL của Việt Nam từ giai 
đoạn 1986 trở lại đây, làm cơ sở đảm bảo được tính hiệu quả và tính ứng dụng của các 
đề xuất về phát triển và nâng cao chất lượng NNL. Bên cạnh đó, đề tài này sẽ nghiên 
cứu kỹ các bài học và kinh nghiệm quốc tế để xây dựng các định hướng và giải pháp 
cho việc phát triển NNL của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, các giải 
pháp và đề xuất từ nghiên cứu này sẽ đảm bảo tính toàn diện, đứng từ nhiều góc độ khác 
nhau để cùng phối hợp nâng cao chất lượng NNL Việt Nam, ví dụ như từ góc độ của 
đầu tư xã hội, góc độ của hoạch định chính sách, góc độ của nhà trường và các cơ sở 
giáo dục và đào tạo, của người sử dụng lao động, của phụ huynh và người học, v.v. 
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15 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 
 

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực 
hiện để đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện trong từng 
nội dung) 

Nội dung 1: Cơ sở lý luận về phân tích chất lượng nguồn nhân lực quốc gia trong 
nền kinh tế thị trường. 

- 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. 

Nội dung nghiên cứu 1 sẽ được chia thành 3 nhánh nghiên cứu như sau: 

+ Nhánh 1.1: Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực quốc gia trong nền 
kinh tế thị trường  

+ Nhánh 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng trọng yếu tới chất lượng nguồn nhân lực 
quốc gia 
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+ Nhánh 1.3: Khung phân tích chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với bối cảnh 
của Việt Nam trong cơ chế thị trường định hướng XHCN 

Nội dung 2: Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng 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. 

Nội dung nghiên cứu 2 sẽ được chia thành 2 nhánh nghiên cứu như sau: 

+ Nhánh 2.1: Phân tích kinh nghiệm của các nước có nền kinh tế phát triển (như 
Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc…) trong việc nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực quốc gia và bài học cho Việt Nam. 

+ Nhánh 2.2: Phân tích kinh nghiệm của các nước mới nổi (như Thái Lan, 
Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan…) trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
quốc gia và bài học cho Việt Nam  

Nội dung 3: Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam và các nhân 
tố ảnh hưởng 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 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. 

- 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. Một số yếu tố quan trọng bao gồm: 

    + điều kiện phát triển kinh tế-xã hội  

    + cơ chế chính sách cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề; 

    + các yếu tố về nhân khẩu học, môi trường và điều kiện sống 

    + yếu tố đào tạo thể lực từ các cấp phổ thông; 

    + chương trình và điều kiện giáo dục phổ thông; 

    + điều kiện giáo dục đại học, cao đẳng, dạy nghề; 

    + môi trường và điều kiện làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp. 

- 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. 

Nội dung nghiên cứu 3 sẽ được chia thành 3 nhánh nghiên cứu như sau: 

+ Nhánh 3.1: Thực trạng thể chế và chính sách của Việt Nam liên quan đến nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. 
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+ Nhánh 3.2: Ảnh hưởng của các nhân tố trọng yếu đến chất lượng nguồn nhân 
lực của Việt Nam từ 1986 đến nay.  

+ Nhánh 3.3: Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam từ 
năm 1986 đến nay.  

Nội dung 4: Giáo dục và đào tạo ảnh hưởng đến chất lượng 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… 

Nội dung nghiên cứu 4 sẽ được chia thành 3 nhánh nghiên cứu như sau: 

+ Nhánh 4.1: Phân tích cơ chế chính sách cho giáo dục đào tạo và hiệu quả phân 
bổ các nguồn lực trong giáo dục đào tạo ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực Việt 
Nam. 

+ Nhánh 4.2: Phân tích các điều kiện của giáo dục đại học, cao đẳng ảnh hưởng 
tới chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. 

+ Nhánh 4.3: Phân tích các điều kiện của đào tạo dạy nghề ảnh hưởng tới chất 
lượng nguồn nhân lực Việt Nam. 

Nội dung 5: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế 
thị trường 

- 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. 

Nội dung nghiên cứu 5 sẽ được chia thành 2 nhánh nghiên cứu là như sau: 

+ Nhánh 5.1: Bối cảnh, cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam 
trong giai đoạn mới. 

+ Nhánh 5.2: Các định hướng tổng thể, các chính sách, giải pháp và điều kiện cụ 
thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. 

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

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

16.1. Sưu tầm/ dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu  
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- Sưu tầm, tập hợp các tài liệu thông tin tổng quan về nguồn nhân lực Việt Nam, 
cụ thể là thông tin về điều kiện phát triển kinh tế xã hội, thông tin về cơ chế, chính sách 
cho giáo dục đào tạo và dạy nghề, thông tin về nhân khẩu học, môi trường và điều kiến 
sống, thông tin về thể lực người lao động, thông tin về chương trình đào tạo bậc phổ 
thông, cao đẳng, dạy nghề và đại học; thông tin về các chương trình đầu tư cho giáo dục 
và đào tạo, các kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực quốc gia; thông tin về thị trường và yêu cầu của thị trường về nguồn 
nhân lực, thông tin về môi trường và điều kiện làm việc tại các tổ chức và doanh nghiệp.  

- Sưu tầm, biên dịch các tài liệu của các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan... về mục tiêu, yêu 
cầu và chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia nhằm rút 
ra các bài học cho Việt Nam (dự kiến khoảng 400 trang).  

16.2. Hội thảo/tọa đàm khoa học:  

- Tổ chức hội thảo khoa học:  

Đề tài dự định tổ chức 02 cuộc hội thảo trong đó có 01 hội thảo tổ chức tại Hà 
Nội và 01 hội thảo tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. Đây là 2 trung tâm tập trung nhiều cơ 
quan quản lý cũng như các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học trong cả nước.  

Hội thảo 1: Tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh (Hội thảo dự kiến tổ chức 02 buổi, số 
lượng 150 đại biểu tham dự đến từ các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện 
nghiên cứu và các đơn vị cơ quan Bộ, ngành có liên quan) 

a. Chủ đề: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam  

b. Mục đích: Trình bày kết quả nghiên cứu về đánh giá thực trạng chất lượng 
nguồn nhân lực của Việt Nam trên cơ sở các kết quả khảo sát và tham vấn các bộ ngành 
và các bên liên quan. Từ đó, lấy ý kiến các chuyên gia và các nhà quản lý, các doanh 
nghiệp về kết quả nghiên cứu này, đồng thời thu thập thêm ý kiến về việc xử lý kết quả 
nghiên cứu để có cái nhìn đa chiều hơn về thực trạng trạng chất lượng nguồn nhân lực 
của Việt Nam.  

c. Yêu cầu: Hội thảo mời được những chuyên gia và các nhà quản lý của các cơ 
quan và các doanh nghiệp trong nước để trình bày/tham vấn kết quả nghiên cứu và lấy ý 
kiến đóng góp để xây dựng các đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.  

Hội thảo 2: Tổ chức tại Hà Nội (hội thảo quốc tế) (Hội thảo dự kiến tổ chức 02 
buổi, số lượng 200 đại biểu tham dự đến từ các doanh nghiệp, các trường đại học, 
các viện nghiên cứu và các đơn vị cơ quan Bộ, ngành có liên quan) 

a. Chủ đề: Chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt 
Nam trong cơ chế thị trường  

b. Mục đích: Trình bày kết quả nghiên cứu chính của đề tài, tham khảo ý kiến các 
chuyên gia về những đề xuất chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường.  

c. Yêu cầu: Hội thảo mời được các chuyên gia Việt Nam và quốc tế và các nhà 
quản lý kinh tế, quản lý địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm 
đảm bảo nhận được các ý kiến đóng góp hữu ích cho những giải pháp nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực Việt nam. Bên cạnh đó, đề tài dự kiến trao đổi học thuật và kinh 
nghiệm thực tiễn về một số nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
và bài học quốc tế cho Việt Nam (tham vấn qua email, mời tham gia viết bài, tọa đàm) 
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với một số Giáo sư thuộc các Trường đại học, Viện nghiên cứu có quan hệ hợp tác 
nghiên cứu với Trường Đại học Ngoại thương và các đơn vị phối hợp nghiên cứu. 

- Tọa đàm khoa học:  

Đề tài dự định sẽ tổ chức 16 buổi tọa đàm khoa học, bao gồm các thành viên và 
cộng tác viên của đề tài để trao đổi về các chủ đề có liên quan của đề tài:  

▪ Tọa đàm về Cơ sở lý luận về phân tích chất lượng nguồn nhân lực quốc gia 
trong nền kinh tế thị trường 

▪ Tọa đàm về Mối quan hệ giữa chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển của 
nền kinh tế thị trường. 

          ▪ Tọa đàm về mức độ đáp ứng và vai trò của nguồn nhân lực Việt Nam cho yêu 
cầu phát triển kinh tế và hội nhập. 

          ▪ Tọa đàm về Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.  

▪ Tọa đàm về 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 

▪ Tọa đàm về thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam 

▪ Tọa đàm về các nhân tố trọng yếu đến chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam  

▪ Tọa đàm lấy ý kiến vào 05 phiếu điều tra và 01 phiếu phỏng vấn sâu, phương 
pháp nghiên cứu, phương pháp lấy mẫu và phương pháp xử lý dữ liệu  

▪ Tọa đàm về kết quả điều tra và đặt hàng xử lý dữ liệu  

▪ Tọa đàm về bối cảnh, cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam 
trong giai đoạn mới 

▪ Tọa đàm về các định hướng tổng thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của 
Việt Nam 

▪ Tọa đàm về các chính sách và giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực Việt Nam 

16.3. Khảo sát/ điều tra thực tế trong nước 

Để thu thập dữ liệu sơ cấp về thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam, nhóm nghiên 
cứu sẽ tổ chức các cuộc (i) điều tra/khảo sát tại các trường dạy nghề, cao đẳng và đại 
học, (ii) điều tra/khảo sát tại các doanh nghiệp, (iii) khảo sát thực tế kết hợp tọa đàm với 
sự tham gia của chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý nhà nước. 

Để thực hiện điều tra, nhóm nghiên cứu dự kiến thiết kế 06 mẫu bảng hỏi, bao 
gồm: 

- 01 mẫu bảng hỏi cho đối tượng là lãnh đạo doanh nghiệp. 

- 01 mẫu bảng hỏi cho đối tượng nhân viên tại các doanh nghiệp. 

- 01 mẫu bảng hỏi cho đối tượng là giảng viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo và 
dạy nghề. 

- 01 mẫu bảng hỏi cho đối tượng là sinh viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo và 
dạy nghề. 

- 01 mẫu bảng hỏi cho đối tượng là lãnh đạo các Hiệp hội ngành nghề tại Việt 
Nam. 

- 01 mẫu bảng hỏi cho đối tượng là các cán bộ quản lý nhà nước. 

o Điều tra tại các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề thông qua bảng hỏi:Nhóm nghiên 
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cứu sẽ thực hiện điều tra tại 70 cơ sở đào tạo thông qua bảng hỏi, trong đó, tập trung vào 
03 nhóm đối tượng chính là: (i) các trường đại học; (ii) các trường cao đẳng và (iii) các 
trường dạy nghề. Quy mô mẫu nghiên cứu: Sau khi căn cứ vào (i) mục đích nghiên cứu, 
(ii) quy mô ngành nghề đào tạo và (iii) lỗi mẫu cho phép, với độ tin cậy về thống kê là 
95%, tổng mẫu nghiên cứu dự kiến là 1420 mẫu cho 70 cơ sở giáo dục đào tạo và dạy 
nghề, bao gồm (i) 30 trường đại học và (ii) 20 trường cao đẳng và (iii) 20 trường dạy 
nghề trong nước. (Tổng số phiếu là 2.440 phiếu) 

o Điều tra tại các doanh nghiệp thông qua bảng hỏi 

Ngoài ra, đề tài cũng sẽ tiến hành điều tra thực trạng chất lượng nguồn nhân lực 
và ảnh hưởng của nhu cầu thị trường đối với nhóm một số ngành nghề tiêu biểu thông 
qua việc phát 1.000 phiếu điều tra tới các cá nhân, người lao động đang làm việc tại 
doanh nghiệp và hiệp hội nghề nghiệp tập trung ở 07 tỉnh, thành phố trong cả nước.  

Phỏng vấn sâu: Sau khi đã có kết quả điều tra, đề tài sẽ thực hiện phỏng vấn sâu 
đối với 20 các nhà quản lý cấp Trung ương và địa phương, đại diện một số cơ quan cơ 
quan/tổ chức/hiệp hội nghề nghiệp, đại diện các nhà quản lý tại các cơ sở giáo dục đào 
tạo và dạy nghề.  

o Địa bàn khảo sát: Đề tài sẽ tiến hành khảo sát tại 07 tỉnh/thành phố điển hình, cụ thể: 
- Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh - Miền Trung: Đà Nẵng, Huế - Miền Nam: 
Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. Đây là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước tập trung 
nhiều cơ sở đào tạo và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên mọi ngành nghề và lĩnh 
vực của nền kinh tế.  

o Nội dung khảo sát:  

- Triển vọng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt 
Nam  

- Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại các tỉnh/thành phố 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tại các tỉnh/thành phố 

- Triển vọng phát triển nguồn nhân lực tại các tỉnh/thành phố 

- Thể chế, cơ chế và chính sách phát triển nguồn nhân lựctại cáctỉnh/thành phố 

- Cơ chế và chính sách cho giáo dục đào tạo và dạy nghề nhằm phát triển nguồn 
nhân lực tại các tỉnh/thành phố   

- Vai trò và ảnh hưởng của giáo dục đào tạo và dạy nghề lên chất lượng nguồn 
nhân lực tại các tỉnh/thành phố 

Từ đó, nhóm nghiên cứu sẽ rút ra kết luận về: 

- Các nhân tố trọng yếu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam   

- Các điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. 

Từ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu sẽ thảo luận nhóm: 

-Thảo luận nhóm với nhà quản lý ở Bộ, Ban ngành Trung Ương  

- Thảo luận nhóm với lãnh đạo các hiệp hội nghề nghiệp 

- Thảo luận nhóm với các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý ở địa phương (Tỉnh, 
huyện) 

16.4. Khảo sát nước ngoài  

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, đề tài sẽ khảo sát trực tiếp tại Đài Loan do đây 
là quốc gia đã khá thành công trong việc xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng 
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nguồn nhân lực.  

Đoàn đi khảo sát tại Đài Loan dự định bao gồm 7 thành viên và đi trong 10 ngày, 
khảo sát tại thành phố Đài Bắc và Cao Hùng. Đây là hai khu vực kinh tế lớn, tập trung 
nhiều trường đào tạo đại học, cao đẳng và dạy nghề cùng nhiều doanh nghiệp của Đài 
Loan. 

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ phối hợp khảo sát và thu thập thông tin về chiến 
lược, chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Đài Loan thông 
qua Hiệp hội Quản lý Nguồn Nhân lực Trung Hoa tại Đài Loan, đây là cơ quan chịu 
trách nhiệm xây dựng các báo cáo đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thường niên của 
Đài Loan.  

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng sẽ phối hợp thực hiện các chuyến khảo sát khác 
tại các cơ quan liên quan của Đài Loan thông qua Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, 
trường Đại học Tôn Trung Sơn, Cao Hùng, Đài Loan. Các giáo sư của Viện Nghiên cứu 
Đông Nam Á là những các chuyên gia nghiên cứu có kinh nghiệm về lĩnh vực quản trị 
nguồn nhân lực không chỉ của Đài Loan mà còn của các nước Đông Nam Á và Trung 
Quốc. 

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

 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến 
sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài ; so sánh với các phương pháp giải 
quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  

- Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trường và các 
giải pháp nâng cao chất lượng đó. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

- Về mặt thời gian nghiên cứu: từ giai đoạn 1986 tại Việt Nam trở lại đây. Đề tài tập 
trung vào phân tích thông tin và số liệu trong 10 năm gần đây nhất khi bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đặc biệt sâu rộng và nền kinh tế thị trường được coi 
là đã hình thành. 

- Về mặt không gian: 

+ Tại Việt Nam: các nghiên cứu và khảo sát điều tra được thực hiện tại cả 3 miền 
Bắc, Trung và Nam. Các khảo sát thị trường và người sử dụng lao động sẽ được thực 
hiện cho 06 ngành kinh tế tiêu biểu. Thị trường đào tạo nguồn nhân lực sẽ xem xét trên 
góc độ đào tạo đại học cao đẳng và đào tạo dạy nghề. 

+ Tại nước ngoài: Khảo sát kinh nghiệm quốc tế được tiến hành ở Đài Loan. 
Nghiên cứu tại bàn sẽ được tiến hành với mục tiêu tìm hiểu thị trường nguồn nhân lực 
tại một số quốc gia khác (thuộc 2 nhóm: các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Úc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc… và các nước có một số điều kiện tương đồng với Việt Nam như 
Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc…). 

Cách tiếp cận:  

Đề tài sử dụng cách tiếp cận biện chứng, thực chứng, so sánh kinh nghiệm và vận 
dụng điều chỉnh các mô hình nghiên cứu hiện đại. 

Với cách tiếp cận biện chứng, đề tài xem xét vai trò và mối quan hệ của các bên 
tham gia vào quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam trong nền 
kinh tế thị trường; đánh giá các tác động qua lại hai chiều giữa các bên, đặt trong bối 
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cảnh động – hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế. 

Với cách tiếp cận thực chứng và so sánh, đề tài tiến hành khảo sát điều tra trên thị 
trường lao động và hệ thống giáo dục đào tạo dạy nghề của Việt Nam, phỏng vấn các 
đối tượng như các nhà hoạch định chính sách, người sử dụng lao động trong các lĩnh 
vực ngành nghề khác nhau của nền kinh tế, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và dạy 
nghề…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 nước 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 lượng nguồn nhân 
lực quốc gia trong nền kinh tế thị trường, từ những định hướng phát triển của Việt Nam 
trong cơ chế thị trường định hướng XHCN, từ kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực quốc gia, và từ thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. 
Cụ thể, Hình 1 dưới đây trình bày mô hình phát triển nguồn nhân lực quốc gia (Oh, Ryu, 
và Choi, 2012). Mô hình này đưa ra cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực quốc 
gia và được sử dụng trong nghiên cứu này để làm định hướng cho việc đánh giá chất 
lượng nguồn nhân lực quốc gia cũng như đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực quốc gia trong nền kinh tế thị trường.  

Theo Oh và đồng nghiệp (2012), chất lượng nguồn nhân lực quốc gia được xem 
xét trong mối quan hệ giữa huy động, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực và được đặt 
trong bối cảnh môi trường xã hội. Huy động nguồn nhân lực được hiểu là đầu vào của 
hệ thống nguồn nhân lực quốc gia; yếu tố này liên quan tới việc tích lũy và dịch chuyển 
nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực là quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực đã huy động được. Phát triển nguồn nhân lực có nghĩa là quá trình các cá nhân bồi 
dưỡng năng lực thông qua giáo dục, học tập, trải nghiệm, công việc, v.v. Sử dụng nguồn 
nhân lực là các hoạt động liên quan tới việc  tạo ra các giá trị kinh tế và xã hội trong thị 
trường lao động và các hoạt động của nền kinh tế. 

Hình 1: Mô hình phân tích phát triển nguồn nhân lực quốc gia (NHRD) 

 

Nhóm đề tài đề xuất mô hình nghiên cứu với cách tiếp cận trên nền tảng từ mô 
hình NHRD nói trên, có nhấn mạnh hơn tới vai trò của các trung tâm tri thức - nơi kiến 
tạo tri thức mới (knowledge creators) trong bối cảnh nền kinh tế thị trường. Mô hình này 
cũng xem xét mối quan hệ tác động tương tác qua lại giữa các bên tham gia chính trong 
mô hình này. 

Hình 2: Mô hình đề xuất của nhóm nghiên cứu 

 

 

 
Trung tâm tri thức 

(Knowledge Creator) 
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Ngoài ra, với những định hướng phát triển của mô hình kinh tế thị trường định 

hướng XHCN đã được trình bày rõ tại Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề tài 
nhìn nhận vai trò kiến tạo của Nhà nước, vai trò của doanh nghiệp nhà nước, vai trò của 
kinh tế tư nhân sẽ là những trụ cột để tạo nên sức mạnh kinh tế cho quốc gia. Kinh 
nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia cũng sẽ được tìm hiểu 
và trao đổi nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong điều kiện thực 
tiễn chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. 

Đề tài cũng làm rõ các nhân tố trọng yếu ảnh hưởng đến chất lượng 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  
+ cơ chế chính sách cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề; 
+ các yếu tố về nhân khẩu học, môi trường và điều kiện sống 
+ yếu tố đào tạo thể lực từ các cấp phổ thông; 
+ chương trình và điều kiện giáo dục phổ thông; 
+ giáo dục đại học, cao đẳng và dạy nghề; 
+ môi trường và điều kiện làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp. 

 
Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:         

Trong quá trình thực hiện, đề tài sẽ vận dụng một số phương pháp nghiên cứu 
như sau: 

- Rà soát các văn kiện của Đảng cũng như các văn bản chính sách của Chính phủ 
về những định hướng phát triển của Việt Nam trong cơ chế thị trường định hướng 
XHCN. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc 
gia. Đề tài sẽ phân tích sâu những bài học về chính sách phát triển nguồn nhân lực của 
các quốc gia trên thế giới (cả các nước phát triển và đang phát triển) nhằm đúc rút 
những bài học phù hợp cho Việt Nam. Các nước được nghiên cứu bao gồm:  

+ 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… 
- Vận dụng những phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm phân 

tích, thống kê, so sánh dữ liệu sơ cập và dữ liệu thứ cấp để tìm hiểu thực trạng chất 
lượng nguồn nhân lực Việt Nam. 

+ Số liệu sơ cấp sẽ được thu thập thông qua phỏng vấn sâu lãnh đạo Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công 
thương, Tổng cục thống kê,… và từ các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân 
lực. 

+ Tập trung khảo sát điều tra ý kiến của người sử dụng lao động trong các ngành 
nghề lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế để xác định nhu cầu từ thị trường lao động đối 
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với nguồn nhân lực (dự kiến khảo sát 6 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), tổng số 
khoảng 1000 cá nhân, người lao động tại doanh nghiệp. 

+ Số liệu sơ cấp cũng sẽ được thu thập thông qua khảo sát thực tiễn tại Đài Loan, 
làm việc trao đổi với các đối tác quốc tế đã được lựa chọn phù hợp.  

+ Đồng thời, đề tài tiến hành khảo sát điều tra trong nước về các điều kiện nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống giáo dục đào tạo và dạy nghề, cụ thể bao 
gồm: 

 Chọn mẫu đại diện cho nghiên cứu định tính: chọn nghiên cứu tình huống 
một số mô hình, cơ sở đào tạo tiên tiến ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. 

 Khảo sát các cơ sở đào tạo và dạy nghề trong cả nước: xác định quy mô mẫu, 
chọn mẫu đại diện trên tất cả các tỉnh thành ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Cụ thể sẽ 
khảo sát 70 cơ sở đào tạo, trong đó dự kiến có 30 trường đại học, 20 trường cao đẳng, 
20 trường trung học dạy nghề. 

 Phỏng vấn điều tra 20 chuyên gia về các nội dung: Cơ chế chính sách cho 
giáo dục, đào tạo và dạy nghề; thể lực người lao động; chương trình giáo dục phổ thông; 
chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và dạy nghề… 

Việc điều tra, khảo sát, phỏng vấn sẽ được thực hiện tại ba miền Bắc, Trung, 
Nam với nhiều tỉnh thành khác nhau. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, trên 
cơ sở danh mục các trường đại học, cao đẳng, và dạy nghề; trên cơ sở đảm bảo tính đại 
diện của các cơ sở ở các vùng miền khác nhau trên cả nước. 

+ Số liệu thứ cấp sẽ được thu thập từ các báo cáo, hồ sơ lưu trữ, cũng như tài liệu 
từ các cơ quan quản lý nhà nước (Tổng cục Thống kê, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, các viện 
nghiên cứu, các tỉnh thành) và các tổ chức quốc tế về thực trạng nguồn nhân lực và chất 
lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam. 
18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

 

18.1. Viện Khoa học Lao động và Xã hội sẽ tham gia phối hợp thực hiện các nội dung 
sau đây:  

- Hỗ trợ tổ chức điều tra và cung cấp thông tin về thực trạng chất lượng nguồn 
nhân lực của Việt Nam 

- Đánh giá vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao với phát triển kinh tế của 
VN. 

- Phân tích điều kiện của giáo dục dạy nghề ảnh hưởng tới chất lượng nguồn 
nhân lực Việt Nam: hoạch định chiến lược và công tác tổ chức nhân sự. 

- Phân tích điều kiện của giáo dục dạy nghề ảnh hưởng tới chất lượng nguồn 
nhân lực Việt Nam: chương trình đào tạo. 

- Phân tích điều kiện của giáo dục dạy nghề ảnh hưởng tới chất lượng nguồn 
nhân lực Việt Nam: chất lượng đội ngũ. 

- Phân tích điều kiện của giáo dục dạy nghề ảnh hưởng tới chất lượng nguồn 
nhân lực Việt Nam: quản trị tài chính, cơ sở vật chất. 

 

18.2. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ tham gia phối hợp thực hiện các nội dung 
sau đây:  

- Tổng quan về nguồn nhân lực Việt Nam. 
- Đánh giá thực trạng cung cầu đào tạo nhân lực chất lương cao của Việt Nam 
- Thể chế và cơ chế chính sách của Nhà nước Việt Nam trong đào tạo và nâng 
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cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. 
- Ảnh hưởng của điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đến chất lượng nguồn nhân 

lực của Việt Nam từ 1986 đến nay. 
- Đánh giá mức độ hiệu quả của phân bổ nguồn lực cho đào tạo nguồn nhân lực 

gắn với cơ chế thị trường ở Việt Nam. 

19 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác – đối 
với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình 
thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của 
hợp tác đối với kết của của đề tài) 

19.1. Các đối tác nước ngoài  

- Trường Đại học Ngoại thương có mối quan hệ hợp tác bền chặt với các trường 
đại học của Hoa Kỳ, như trường Carlifornia State University, Fullerton và Colorado 
State University. Hai trường đang phối hợp đào tạo cử nhân trong chương trình tiên tiến 
và các dự án nghiên cứu khác. Giáo sư của hai trường đại học nói trên cũng đã tham gia 
giảng dạy về quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam, các giáo sư sẽ phối hợp với thành 
viên nhóm nghiên cứu thực hiện các chuyên đề nghiên cứu về kinh nghiệm phát triển và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Hoa Kỳ.  

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã mời Giáo sư Gary McLean, ông là một trong 
những giáo sư hàng đầu nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực. Giáo sư Gary McLean 
đã có hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy, viết sách và tư vấn về phát triển nguồn nhân 
lực quốc tế, xây dựng nguồn nhân lực chiến lược trong bối cảnh toàn cầu, phát triển tổ 
chức, quản trị đa văn hóa, đạo đức kinh doanh và v.v.Ông đã tham gia giảng dạy và tư 
vấn về phát triển nguồn nhân lực cho nhiều trường đại học và tổ chức tại rất nhiều quốc 
gia khác nhau như Mỹ, Thái Lan, Pháp, Ailen, Đài Loan, Trung Quốc, Ả rập Saudi. Ông 
đã rất nhiệt tình đồng ý tham gia nhóm nghiên cứu để thực hiện đề tài này. Mọi kết quả 
nghiên cứu mà ông đóng góp cho nhóm nghiên cứu là hoàn toàn tự nguyện vì mục đích 
hỗ trợ các chuyên gia nghiên cứu của Việt Nam có được những kiến thức cập nhật về 
quản trị nguồn nhân lực quốc gia và kinh nghiệm của Hoa Kỳ và một số quốc gia trên 
thế giới trong lĩnh vực này.  

- Trường Đại học Ngoại thương còn hợp tác với Trung tâm quản trị nguồn nhân 
lực của trường Đại học Texas A&M trong các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực. 
Trung tâm quản trị nguồn nhân lực của trường Đại học Texas A&M đã có trên 25 năm 
kinh nghiệm trong việc đào tạo, tư vấn và nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực. Trong 
suốt quá trình hoạt động, trung tâm đã thu hút được rất nhiều học giả hàng đầu về xây 
dựng và phát triển nguồn nhân lực và các chuyên gia về quản trị nguồn lực từ 500 công 
ty trong danh sách Fortune. Với kinh nghiệm và đội ngũ tư vấn mạnh, Trung tâm quản 
trị nguồn nhân lực của trường Đại học Texas A&M chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị 
và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp và tổ chức của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, 
Trung tâm sẽ tư vấn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong cơ 
chế thị trường cho Việt Nam.  

- Trường Đại học Ngoại thương đã rất thành công trong hợp tác nghiên cứu với 
Southern Cross University, School of Education, cụ thể là với GS. Martin Hayden và 
các cộng sự của ông để hoàn thành đề tài NCKH hợp tác song phương về Quản trị Đại 
học. Giáo sư và các cộng sự sẽ tiếp tục hợp tác với nhà trường trong việc thực hiện đề 
tài này.  

- Trường Đại học Ngoại thương đã ký thỏa thuận với đào tạo với một số trường 
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Đại học của Anh và thường xuyên có hợp tác trao đổi học thuật với trường Middlesex 
University và University of Leed thông qua các buổi tọa đàm và hội thảo khoa học tổ 
chức ở Việt Nam và Anh Quốc. Nhà trường sẽ tiếp tục hợp tác với hai trường đại học 
trong việc thực hiện đề tài này.  

- Trường Đại học Ngoại thương cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với trường Seoul 
National University và School Business Administrastion Sungkyunkwan của Hàn Quốc. 
Trường Seoul National University đã từng hợp tác với trường trong việc thực hiện đề tài 
Nghị định thư với Hàn Quốc, các chuyên gia của trường luôn mong muốn được hợp tác 
với trường trong việc nghiên cứu và tham gia viết bài cho các hội thảo về quản trị nguồn 
nhân lực trong khuôn khổ nghiên cứu này.  

- Trường Đại học Ngoại thương đã có chương trình trao đổi sinh viên với 
Management Development Institute of Singapore, trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu 
sẽ xúc tiến hợp tác với Viện để triển khai nội dung nghiên cứu về kinh nghiệm của 
Singapore trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực.  

- Trường Đại học Ngoại thương đã ký thỏa thuận hợp tác với hơn 20 trường đại 
học của Nhật Bản và cũng đã hình thành nhóm nghiên cứu hợp tác với nhóm nghiên cứu 
về Phát triển Quốc tế mới của Đại học Quốc gia Yokohama. Quan trọng hơn hết, 
Trường đại học Ngoại thương đã có rất nhiều năm hợp tác với Cơ quan hợp tác Quốc tế 
Nhật Bản (JICA) trong rất nhiều dự án khác nhau về phát triển nguồn nhân lực thông 
qua Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC). Dự án nổi bật nhất 
trong 5 năm qua giữa Trường Đại học Ngoại Thương với JICA là đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao ở cấp lãnh đạo cao cấp và trung cấp thông qua khoa học Kinh doanh 
cao cấp (Keieijuku). Thông qua khóa học, nhiều lãnh đạo cao cấp, trung cấp trong các 
doanh nghiệp Việt Nam đã được tiếp cận với nhiều mô hình kinh doanh, quản trị nguồn 
nhân lực mới hiệu quả của Nhật Bản từ hoạt động đào tạo tại cả Việt Nam và Nhật Bản. 

- Đặc biệt, trường ĐH Ngoại thương đã có các cuộc làm việc với Trung tâm 
Nghiên cứu Đông Nam Á, trường ĐH Tôn Trung Sơn, Cao Hùng, Đài Loan. Các giáo 
sư của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là những chuyên gia nghiên cứu có kinh nghiệm 
về lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực không chỉ của Đài Loan mà còn của các nước Đông 
Nam Á và Trung Quốc. Hai bên đang tích cực tìm ra các chủ đề nghiên cứu mà hai bên 
cùng quan tâm và muốn hợp tác trong tương lai. Việc trường Đại học Ngoại thương 
được phê duyệt thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học này sẽ là cơ hội thuận lợi để hai 
bên phối hợp thực hiện các chuyên đề nghiên cứu về kinh nghiệm của Đài Loan và 
Trung Quốc cũng như phối hợp tổ chức chuyến khảo sát thực địa tại Đài Loan và làm 
việc với Hiệp hội Quản lý Nguồn Nhân lực Trung Hoa tại Đài Loan. Đây là cơ quan 
chịu trách nhiệm xây dựng các báo cáo đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thường niên 
của Đài Loan.  

19.2. Nội dung dự kiến sẽ hợp tác 

Trong khuôn khổ của nghiên cứu, Đề tài sẽ phối hợp với các trường, Viện nêu trên 
nghiên cứu kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của một số 
quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, 
Malaysia và Thái Lan 

 
20 Kế hoạch thực hiện: 
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Các nội dung, 

công việc 
 chủ yếu cần 

được thực hiện;  
các mốc đánh 
giá chủ yếu 

Kết quả phải 
đạt 

Thời gian (bắt 
đầu, 

 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện* 

Dự 
kiến  
kinh 
phí

 

1 Xây dựng và 
hoàn thiện 
thuyết minh, báo 
cáo tổng quan và 
sưu tầm tài liệu 

  PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy 

NCS. ThS. Lê 
Thị Ngọc Lan 

 

1.1. Xây dựng và 
hoàn thiện bản 
thuyết minh đề 
tài 

Bản thuyết minh 
hoàn thiện và 
được phê duyệt 

11/2017  -nt- 

1.2. Sưu tầm tài 
liệu, viết báo cáo 
tổng quan và 
biên dịch tài liệu 
phục vụ nghiên 
cứu 

Hệ thống các tài 
liệu, các công 
trình nghiên cứu 
trong và ngoài 
nước liên quan 
tới đề tài 

01-03/2018  -nt- 

2 Nghiên cứu nội 
dung 1 của đề 
tài: Cơ sở lý 
luận về phân 
tích chất lượng 
nguồn nhân lực 
quốc gia trong 
nền KTTT. 

Các nghiên cứu 
theo 3 nhánh 
nghiên cứu 

01-06/2018 PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy  

TS. Cảnh Chí 
Dũng 

TS. Lê Đông 
Phương 

TS. Đào Quang 
Vinh 

-nt- 

3 Nghiên cứu nội 
dung 2 của đề 
tài: Kinh nghiệm 
quốc tế về nâng 
cao chất lượng 
NNL QG 

Các nghiên cứu 
theo 2 nhánh 
nghiên cứu 

06/2018-
010/2018 

PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy  

ThS. Nguyễn 
Phương Chi 

ThS. Lê Thị 
Ngọc Lan  

-nt- 

4 Tiến hành khảo 
sát Đài Loan 

Báo cáo kết quả 
khảo sát 

7/2018 PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy  

PGS,TS Đào Thị 
Thu Giang 

TS. Cao Đinh 
Kiên 

ThS. Lê Thị 
Ngọc Lan 

-nt- 
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5 Thiết kế mẫu 
phiếu điều tra 

Phiếu thu thập 
số liệu điều tra 

03/2018  

TS. Cao Đinh 
Kiên 

ThS. Nguyễn 
Phương Chi 

-nt- 

6 Điều tra khảo 
sát 

- Các phiếu điều 
tra đã được điền 

- Kết quả báo 
cáo khảo sát 

04/2018 – 
07/2018 

PGS,TS Nguyễn 
Thu Thủy  

PGS,TS Đào Thị 
Thu Giang 

PGS,TS Lê Thị 
Thu Thủy 

TS. Cao Đinh 
Kiên 

ThS. Lê Thị 
Ngọc Lan 

ThS. Nguyễn 
Phương Chi 

-nt- 

7 Xử lý số liệu 
điều tra 

Kết quả xử lý số 
liệu điều tra 

07/2018 – 
12/2018 

PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy  

PGS,TS Đào Thị 
Thu Giang 

PGS,TS Lê Thị 
Thu Thủy 

TS. Cao Đinh 
Kiên 

ThS. Lê Thị 
Ngọc Lan 

ThS. Nguyễn 
Phương Chi 

-nt- 

8 Nghiên cứu nội 
dung 3 của đề 
tài: Phân tích 
thực trạng chất 
lượng nguồn 
nhân lực Việt 
Nam và các 
nhân tố ảnh 
hưởng trọng yếu 

Các nghiên cứu 
theo 3 nhánh 
nghiên cứu 

10/2018 – 
03/2019 

PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy  

PGS,TS Lê Thị 
Thu Thủy 

TS. Trần Văn 
Hùng 

TS. Cao Đinh 
Kiên 

ThS. Nguyễn 
Phương Chi 

-nt- 

9 Hội thảo với chủ 
đề: Thực trạng 
chất lượng 
nguồn nhân lực 

 06/2018 PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy  

PGS,TS Đào Thị 
Thu Giang 

-nt- 
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của VN PGS,TS Lê Thị 
Thu Thủy 

TS. Cao Đinh 
Kiên 

ThS. Lê Thị 
Ngọc Lan 

ThS. Nguyễn 
Phương Chi 

10 Hội thảo chủ đề: 
Chính sách và 
các giải pháp 
nâng cao chất 
lượng nguồn 
nhân lực VN 
trong cơ chế thị 
trường 

 3/2019 PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy  

PGS,TS Đào Thị 
Thu Giang 

PGS,TS Lê Thị 
Thu Thủy 

TS. Cao Đinh 
Kiên 

ThS. Lê Thị 
Ngọc Lan 

ThS. Nguyễn 
Phương Chi 

-nt- 

11 Nghiên cứu nội 
dung 4 của đề 
tài: Giáo dục và 
đào tạo ảnh 
hưởng đến chất 
lượng nguồn 
nhân lực Việt 
Nam 

Các nghiên cứu 
theo 3 nhánh 
nghiên cứu 

03-6/2019 PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy  

PGS,TS Đào Thị 
Thu Giang 

TS. Cao Đinh 
Kiên 

ThS. Nguyễn 
Phương Chi 

-nt- 

12 Nghiên cứu nội 
dung 5 của đề 
tài: Giải pháp 
nâng cao CL 
NNL VN trong 
cơ chế TT. 

Các nghiên cứu 
theo 2 nhánh 
nghiên cứu 

6/2019 - 08/2019 PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy  

Lê Thị Ngọc Lan 

-nt- 

13 Công bố các bài 
báo đăng trong 
tạp chí trong 
nước, tham gia 
hội thảo, viết 
bản thảo sách 
chuyên khảo 

 11/2018 -10/2019 PGS,TS Nguyễn 
Thu Thủy 
PGS,TS Đào Thị 
Thu Giang 

PGS,TS Lê Thị 
Thu Thủy 

TS. Trần Văn 
Hùng 

TS. Lê Đông  
Phương 

-nt- 
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TS. Cảnh Chí 
Dũng 

TS. Đào Quang 
Vinh 

TS. Cao Đinh 
Kiên 

ThS. Lê Thị 
Ngọc Lan 

ThS. Nguyễn 
Phương Chi 

 

14 Viết dự thảo báo 
cáo tổng hợp, 
báo cáo tóm tắt, 
báo cáo kiến 
nghị 

Các báo cáo của 
đề tài 

08-09/2019 PGS. TS. Nguyễn 
Thu Thủy  

ThS. Lê Thị 
Ngọc Lan 

-nt- 

15 Hoàn thiện các 
báo cáo kết quả 
nghiên cứu của 
đề tài và nghiệm 
thu cấp cơ sở 

Nghiệm thu cấp 
cơ sở 

9/2019 PGS,TS Nguyễn 
Thu Thủy  

ThS. Lê Thị 
Ngọc Lan 

-nt- 

16 Hoàn thiện báo 
cáo tổng hợp, 
báo cáo tóm tắt, 
báo cáo kiến 
nghị của đề tài 
theo góp ý của 
hội đồng cấp cơ 
sở và nghiệm 
thu cấp nhà 
nước 

Nghiệm thu cấp 
nhà nước 

10/2019 PGS,TS Nguyễn 
Thu Thủy  

ThS. Lê Thị 
Ngọc Lan 

-nt- 

* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 10 
 
III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 
 

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

21.1 Dạng I:Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo 
cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ 
đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

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

1 Báo cáo phân tích mối quan hệ 
giữa chất lượng nhân lực, nhân lực 
được đào tạo với nền kinh tế thị 
trường. 

- Báo cáo phải đảm bảo nội dung và phục 
vụ thiết thực cho đề tài 
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2 Báo cáo phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng đến chất lượng nguồn nhân 
lực: (i) cung nhân lực (bao gồm cả 
tác động của chương trình giáo dục 
phổ thông); (ii) các điều kiện đảm 
bảo (đội ngũ, cơ sở vật chất, tài 
chính); (iii) cơ chế chính sách và 
iv) tự chủ của các cơ sở đào tạo 
nhân lực 

- Báo cáo phải đảm bảo nội dung và phục 
vụ thiết thực cho đề tài 

 

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

- Báo cáo phải đảm bảo nội dung và phục 
vụ thiết thực cho đề tài 

 

4 02 báo cáo hội thảo khoa học của 
đề tài 

Tập hợp các bài viết khoa học có liên 
quan tới chủ đề của các hội thảo 

 

5 Báo cáo kết quả tổng hợp nghiên 
cứu của đề tài 

Báo cáo tổng hợp đáp ứng đầy đủ mục 
tiêu và yêu cầu sản phẩm khoa học theo 
qui định và được hội đồng Khoa học Công 
nghệ cấp nhà nước thông qua 

 

6 Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu 
của đề tài 

Phản ánh đầy đủ, trung thực nội dung của 
báo cáo tổng hợp 

 

7 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 

Kiến nghị đề xuất hệ thống các giải pháp 
và chính sách để nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực Việt Nam trên các góc độ 
của Nhà nước, xã hội, nhà trường, phụ 
huynh, và học sinh/sinh viên. 

 

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

TT 
Tên sản phẩm 

 
Yêu cầu khoa học cần đạt Dự kiến nơi công bố  Ghi chú 

1
 

01 Bản thảo sách 
chuyên khảo

 

Phân tích kinh nghiệm nâng 
cao chất lượng nguồn nhân 
lực của một số quốc gia trên 
thế giới và rút ra các bài học 
cho Việt Nam. 

Là tài liệu tham khảo có giá 
trị cho các nhà hoạch định 
chính sách và các cơ sở giáo 
dục đào tạo. 

Nhà xuất bản Lao động
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2 Công bố 01 bài viết 
đăng trên tập chí 
quốc tế hoặc hội 
thảo khoa học quốc 
tế có uy tín 

Công bố kết quả nghiên cứu 
có giá trị khoa học cao trên 
tạp chí chuyên ngành hoặc 
kỷ yếu hội thảo khoa học 
quốc tế có uy tín 

Tạp chí chuyên ngành có 
uy tín trong khu vực/thế 
giới hoặc hội thảo khoa 
học quốc tế có uy tín 

 

3 Công bố 03 bài viết 
đăng trên tạp chí 
quốc gia 

Công bố kết quả nghiên cứu 
có giá trị khoa học cao trên 
tạp chí chuyên ngành trong 
nước 

Tạp chí chuyên ngành có 
uy tín trong nước 

 

4 Đào tạo sau đại học Dự kiến tham gia đào tạo 01 
cao học viên và hỗ trợ đào 
tạo 01 nghiên cứu sinh 
thuộc lĩnh vực liên quan đầu 
tư công, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực Việt 
Nam 

Trường Đại học Ngoại 
thương 

 

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

22.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội  

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… 
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- 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. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, 
đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

 Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ 

- Việc tham gia hợp tác chung một đề tài nghiên cứu với các trường đại học, các viện 
nghiên cứuvà các nhà khoa học có uy tíntrong nước và nước ngoài là một cơ hội tốt để cán bộ 
nghiên cứu của Nhà trường, của nhóm đề tài trao đổi học hỏi, nâng cao năng lực, trình độ nghiên 
cứu khoa học.  

- Hơn nữa, nhóm nghiên cứu dự kiến các hướng nghiên cứu liên quan đến đề tài này sẽ là 
các chủ đề định hướng cho các nghiên cứu sinh và cao học viên. Dự kiến Đề tài góp phần đào 
tạo ít nhất 01 thạc sỹ, tham gia đào tạo ít nhất 01 tiến sỹ. 

 Đối với lĩnh vực khoa học có liên quan 

- 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, Australia, 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. 

22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

(Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ quan/ tổ 
chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu) 

Các kết quả nghiên cứu trong Đề tài này có thể được chuyển giao thông qua: 

- Kết quả nghiên cứu là các định hướng và giải pháp để các cơ quan trung ương và ban 
ngành của Việt Nam xem xét đưa vào áp dụng trong định hướng chiến lược và hoạch định chính 
sách về phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được gửi đến:  

     + Văn phòng Trung ương Đảng; 

     + Ban Kinh tế Trung ương; 

     + Văn phòng Chính phủ 

     + Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan đặt hàng đề tài) 

     + Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 

     + Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
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     + Bộ Khoa học và Công nghệ; 

     + Các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước; 

     + Các thư viện ở Trung ương và Hà Nội; 

- Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông, 
các phụ huynh và người học có thể tham khảo để rút ra các điểm phù hợp với công tác định 
hướng chiến lược, công tác quản trị hoạt động của mình, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất 
lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của xã hội, của người sử dụng lao 
động. 

- Ngoài ra, báo cáo còn được gửi tới các Ủy ban nhân dân, các sở ngành địa phương nhằm 
thấy được thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của 
các nước phát triển trên thế giới. Trên cơ sở đó sẽ có những biện pháp phối hợp và hỗ trợ nhà 
nước trong công tác hoạch định nguồn nhân lực cho quốc gia nhằm xây dựng một đội ngũ nguồn 
nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

Kết quả nghiên cứu thông qua các sản phẩm như 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 nước, 
trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, tiếp tục phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu, và 
quản lý. 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)Đơn vị tính: triệu đồng 
  Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

  Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 
lao động 

(khoa học, 
phổ thông)  

Kinh phí 
thuê 

chuyên 
gia trong, 

ngoài 
nước 

Nguyên, 
vật liệu, 

năng 
lượng 

Thiết bị, 
máy móc 

Xây 
dựng, sửa 
chữa nhỏ 

  Tổng kinh phí 2800,000 1361,815 90,000       

  Trong đó:             

1 Ngân sách SNKH: 2800,000 1361,815 90,000       

- Năm thứ nhất*: 1446,134 348,134 90,000       

- Năm thứ hai*: 1369,367 1013,682         

2 Nguồn khác(vốn 
huy động, ...) 

            

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

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

 
 

Văn phòng Chương trình6 
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 
 
 
 
 

Ngày……tháng …… năm 20… Ngày……tháng …… năm 20… 

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

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
TL. Bộ trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 
Và Môi trường5 

(Họ tên , chữ  ký và đóng dấu) 

 

 

                                                           
4,5, Chỉ ký tên, đóng dấu khi Đề tài được phê duyệt 


