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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Đã từ rất lâu, Việt Nam luôn coi trọng 

yếu tố con người trong các vấn đề phát triển. Từ các triều đại phong kiến đến thời kỳ 

lịch sử hiện đại của dân tộc, không một thành tựu nào của dân tộc lại thiếu đi dấu ấn 

của những bậc vĩ nhân. Tuy nhiên, nhận thức là một việc thực hiện lại là một chuyện 

khác. Trước hết phải khẳng định, Việt Nam cũng giống như bao quốc gia châu Á 

khác (trừ Nhật Bản) chậm chuyển mình theo khoa học hiện đại lại còn là nạn nhân 

của một thời kỳ dài làm thuộc địa bị các nước tư bản bóc lột. Bước ra khỏi cuộc chiến 

giành độc lập với vô vàn khó khăn, Việt Nam cũng cố gắng xây dựng cho một một 

đội ngũ nhân lực đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Thế nhưng phải xuất 

phát điểm thấp, thể chế còn nhiều hạn chế, nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu của 

nền kinh tế luôn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Toàn cầu hóa và cuộc cách 

mạng công nghệ 4.0 xuất hiện lại càng đòi hỏi Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa trong 

việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Bây giờ việc cải thiện này không chỉ hướng 

đến mục tiêu tốt hơn so với mình trong quá khứ mà còn phải tốt hơn tương đối so với 

các quốc gia khác để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho nền kinh tế Việt Nam. Chính 

vì lẽ đó chúng ta rất cần một chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở phạm vi quốc 

gia, một bản kế hoạch hành động trong dài hạn để gia tăng chất lượng nguồn nhân 

lực từ đó gia tăng vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Chúng ta đã thực hiện xong 

chiến lược phát triển nhân lực quốc gia 2011 - 2020, chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Thời điểm hiện tại là một thời điểm rất hợp lý 

để chúng ta tổng kết lại những gì đã làm được tức là xem xét thực trạng hiện tại của 

nguồn nhân lực so với các mục tiêu đề ra đầu kỳ; tổng kết lại nền tảng lý thuyết về 

phát triển nguồn nhân lực quốc gia trên thế giới để từ đó đưa ra cơ sở khoa học cho 

việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 

Đây cũng chính là lý do nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “Cơ sở khoa học xây dựng 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Để tập trung đáp ứng thực 

chất yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh CMCN 4.0 thì nhóm nghiên cứu 

sẽ tập trung vào đối tượng nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao. Cơ sở khoa 
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học được xây dựng bài bản từ cơ sở thực tiễn (trong và ngoài nước) và cơ sở lý luận. 

Dựa trên cơ sở khoa học được tổng hợp và xây dựng, nhóm nghiên cứu đề xuất khung 

phân tích nhằm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia nói chung và 

nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao nói riêng.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), làm tiền đề xây dựng 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021-2030.  

Mục tiêu cụ thể:  

- Xây dựng khung phân tích cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực Việt Nam. 

- Phân tích hiện trạng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2020. 

- Dự báo xu thế phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh CMCN 4.0 tại Việt Nam. 

- Đề xuất khung chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021 

- 2030 trong bối cảnh CMCN 4.0. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực Việt Nam 

Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi của đề tài là chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đặt trong bối cảnh CMCN 4.0 trong đó tập trung vào 

nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đào tạo. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Báo cáo tổng kết sử dụng phương pháp tổng hợp so sánh để rút ra cơ sở lý luận 

và thực tiễn của việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong 

bối cảnh CMCN 4.0 giai đoạn 2021 - 2030. Cơ sở lý luận được phát triển dựa trên 

các nghiên cứu đi trước về chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Cơ sở thực 

tiễn được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của các nước đang phát triển và phát triển. 

Đặc biệt tập trung vào việc tổng kết các chiến lược phát triển nguồn nhân lực gần đây 

của các quốc gia hướng tới việc thích ứng các yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. 
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Ngoài ra báo cáo cũng sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đánh 

giá tác động của chất lượng nguồn nhân lực tới tăng trưởng kinh tế, tác động của các 

yếu tố khoa học công nghệ tới cung lao động và dự báo số người trong độ tuổi lao 

động cho giai đoạn 2021 - 2030. 

5. Kết cấu báo cáo 

Không kể lời nói đầu và mục lục tham khảo, báo cáo tổng hơp bao gồm 6 nội 

dung chính: 

- Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược phát triển nguồn nhân lực. 

- Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam trong 

xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực. 

- Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao, 

trình độ cao của Việt Nam và cơ hội, thách thức của CMCN 4.0 đối với nguồn nhân 

lực chất lượng cao, trình độ cao. 

- Nội dung 4: Nghiên cứu đánh giá việc thục hiện chiến lược phát triển nhân 

lực Việt Nam thòi kỳ 2011-2020 và tác động của nguồn nhân lục tới sự phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Nội dung 5: Dự báo xu hướng phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam giai 

đoạn 2021-2030 trong bối cảnh CMCN 4.0. 

- Nội dung 6: Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dụng chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trong bối cảnh CMCN 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 4 

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT 

TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

 

1.1. Tổng quan lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực và chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực 

1.1.1 Khái niệm, vai trò, mục tiêu, mô hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

(HRD)  

1.1.1.1 Khái niệm 

Khái niệm nguồn nhân lực ngày này được sử dụng rộng rãi để chỉ vai trò và vị 

trí con người trong sự phát triển kinh tế, xã hội. Theo cách tiếp cận của Liên hợp quốc 

(2000), nguồn nhân lực là tất cả kiến thức, kỹ năng và năng lực của con người có liên 

quan đến sự phát triển xã hội. Với cách nhìn này, nguồn nhân lực được xem xét ở 

phương diện chất lượng, vai trò và sức mạnh của con người đối với sự phát triển của 

xã hội. Ngân hàng thế giới (2014) cho rằng: nguồn nhân lực là toàn bộ vốn con người 

bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp… của mỗi cá nhân. Ở đây nguồn lực 

con người được coi như một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn vật chất khác: vốn tiền 

tệ, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên.  

Gắn liền với khái niệm nguồn nhân lực là khái niệm phát triển nguồn nhân lực. 

Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực được đưa ra lần đầu vào những năm 1960 

của thế kỷ trước. Harbinson và Myer (1964) được coi là những người đầu tiên đưa ra 

khái niệm về phát triển nguồn nhân lực. Theo họ HRD “là một quá trình gia tăng kiến 

thức, kỹ năng và năng lực của tất cả các thành viên trong xã hội”. Có thể coi đây là 

quan điểm tương đối toàn diện về HRD trong đó giải quyết được hai đối tượng chính 

trong khái niệm: nguồn nhân lực và phát triển.  

Tóm lại có thể hiểu HRD ở cấp độ doanh nghiệp là các hoạt động được lên kế 

hoạch, được tiến hành liên tục trong một khoảng thời gian để cải thiện và nâng cao 

kiến thức, kỹ năng và năng lực hiện tại cũng như trong tương lai của người lao động 

trong tổ chức nhằm đáp ứng các yêu cầu của công việc. 

Có một khái niệm rất dễ nhầm lẫn với HRD đó là HRM (quản trị nguồn nhân 

lực). Trong khi HRD nhấn mạnh đây là tập hợp các hoạt động để cải thiện, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực thì HRM nhấn mạnh đến quá trình quản trị nguồn nhân 

lực đó (có thể là trước hoặc sau quá trình bị HRD tác động) như thế nào cho tốt. HRD 
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chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kết hợp với một hệ thống HRM tốt và ngược lại 

một hệ thống HRM hiệu quả khi mà có một đầu vào được các hoạt động HRD tốt tác 

động.  

Bảng 1.1. So sánh HRD và HRM 

 HRD HRM 

Định nghĩa HRD liên quan tới quá trình 

phát triển liên tục để nâng cao 

chất lượng lao động của người 

lao động trong doanh nghiệp 

HRM liên quan tới việc áp dụng 

các nguyên tắc quản lý để quản lý 

người lao động trong phạm vi 

doanh nghiệp. 

 Một phần của HRM Chức năng quản lý 

Mục tiêu  Phát triển kĩ năng, kiến thức và 

khả năng của người lao động 

Nâng cao chất lượng làm việc của 

người lao động 

Quá trình Liên tục, thường xuyên Diễn ra có quy trình 

Mức độ 

phụ thuộc 

Là một phần của hệ thống Độc lập 

Đối tượng 

áp dụng 

Quá trình phát triển của tổ chức Con người 

Nguồn:Nhóm nghiên cứu tổng hợp 

Từ khái niệm HRD chúng ta sẽ chuyển sang khái niệm chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực. Chiến lược là một từ có nguồn gốc từ lĩnh vực quân sự với ý nghĩa 

phương cách để chiến thắng trong một cuộc chiến tranh. Có nhiều định nghĩa khác 

nhau nhưng có thể hiểu chiến lược là chương trình hành động, kế hoạch hành động 

được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể, là tổ hợp các mục tiêu dài hạn và các 

biện pháp, các cách thức, con đường đạt đến các mục tiêu đó. Như vậy có thể hiểu 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực là một bản kế hoạch (bao gồm mục tiêu, nhiệm 

vụ, phương thức hành động, giải pháp và nguồn lực thực hiện) được đưa ra để thực 

hiện các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của một tổ chức một cách có hệ thống 

và thống nhất. Cách hiểu này cũng phù hợp với khái niệm chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực được sử dụng phổ biến bởi các nhà quản trị học “Chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực là một bản kế hoạch trong đó xác định nguồn lực con người của một tổ chức 

sẽ được phát triển và sử dụng như thế nào thông qua một loạt các hoạt động như đào 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%A5c_ti%C3%AAu
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tạo, phát triển tổ chức, phát triển sự nghiệp cá nhân nhằm đạt được các mục tiêu của 

cá nhân người lao động và tổ chức”.  

1.1.1.2 Vai trò 

Ngay cả đến những quốc gia phát triển nhất thế giới, chất lượng nguồn nhân 

lực vẫn đang tiếp tục cho thấy vai trò của mình đối với nền kinh tế. Cụ thể, nền kinh 

tế của các nước này đã và đang chuyển đổi từ dựa vào sản xuất công nghiệp sang dựa 

vào tri thức. Vì thế, các tổ chức doanh nghiệp cố gắng làm gia tăng giá trị sản phẩm 

của mình nhờ tri thức sáng tạo của người lao động, từ đó cải tiến và cách tân trở thành 

động lực tăng trưởng kinh tế ở tất cả các nước này (Drucker, 1993). Có rất nhiều 

nghiên cứu chỉ ra rằng tri thức của người lao động ở các nước phát triển tạo ra giá trị 

cho nền kinh tế còn nhiều hơn những đầu vào truyền thống như tư bản, nguyên liệu 

thô, lao động (Woodall, Lee, & Stewart, 2004).  

Bên cạnh phần lớn các nghiên cứu tiếp cận vai trò của nguồn nhân lực từ phía 

cung thì có cả những nghiên cứu chỉ ra vai trò tích cực của nguồn nhân lực từ phía 

cầu. ILO cùng với OECD (2012) đã chỉ ra rằng một nguồn lao động chất lượng cao 

sẽ tạo ra lượng cầu ổn định cho tổng lượng hàng hóa nói chung và cho hàng hóa có 

giá trị gia tăng cao mà ở đây chính là hàng hóa thân thiện với môi trường nói riêng, 

từ đó góp phần vào quá trình phát triển bền vững.  

Như vậy có thể thấy phát triển nguồn nhân lực để tạo ra nguồn nhân lực trình 

độ cao, chất lượng cao là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định tăng trưởng trong ngắn 

hạn và phát triển bền vững trong dài hạn dựa vào năng suất lao động cao và lượng 

cầu bền vững dành cho các sản phẩm có giá trị với xã hội. 

1.1.1.3 Mục tiêu 

Có thể thấy chất lượng nguồn nhân lực là một tổng hòa của nhiều yếu tố đã đạt 

được mức độ nào đó trong đó nổi bật là ba yếu tố sức khỏe, kiến thức kỹ năng và 

phẩm chất đạo đức. Và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực không gì khác là hướng 

tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tùy vào từng tổ chức thực hiện, mục 

tiêu có thể là một, hai trong ba hoặc cả ba yếu tố kể trên. Cụ thể: 

- Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao đáp ứng được nhu cầu 

phát triển của tổ chức, xã hội.  

- Xây dựng nguồn nhân lực có sức khỏe tốt đáp ứng được cường độ lao động 
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- Xây dựng nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, phù hợp với thời đại, đề 

cao tính nhân văn trong cuộc sống.  

Từ mục tiêu của hoạt động phát triển nguồn nhân lực, chúng ta có thể thấy mục 

tiêu tổng thể của chiến lược phát triển nguồn nhân lực là đảm bảo tổ chức hoạt động 

hiệu quả thông qua nguồn nhân lực của mình. Thực hiện chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực sẽ góp phần đạt được các mục tiêu chiến lược mà tổ chức đề ra qua đó tạo 

lợi thế cạnh tranh bền vững so với các đối thủ.  

1.1.1.4 Các mô hình 

Theo Arthur (1994) có hai dạng chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhìn một 

cách tổng thể đó là chiến lược cam kết (commitment) và chiến lược kiểm soát 

(control). Chiến lược cam kết bao gồm: những nhiệm vụ được xác định tổng quát, sự 

tham gia ở mức độ cao của người lao động vào các nhiệm vụ này, người lao động 

trình độ cao, đào tạo cường độ lớn, lương cao, phúc lợi tốt. Ngược lại, chiến lược 

kiểm soát lại bao gồm những thành phần trái ngược: nhiệm vụ được xác định cụ thể, 

sự tham gia ở mức thấp, kỹ năng yêu cầu thấp, mức độ giám sát, kiểm soát cao, đào 

tạo hạn chế, lương thấp, đãi ngộ thấp.  

Ngoài ra với cách tiếp cận theo bảng ma trận giá trị (value matrix) của Lepak 

và Snell (1999) chúng ta có thể có 4 chiến lược HRD, cụ thể đó là chiến lược cam 

kết, chiến lược hiệu suất, chiến lược tuân thủ và chiến lược đối tác ứng với bốn nhóm 

công việc khác nhau đại diện cho các nhóm lao động khác nhau (chiến lược, lõi, hỗ 

trợ, hợp tác)  
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Bảng 1.2. Các chiến lược HRD ở cấp độ công ty theo cấu trúc nguồn nhân lực  
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- Mục tiêu: Phát triển mối quan hệ 

hai bên cùng có lợi 

- Đánh giá: dựa trên phạm vi tiến 

triển 

- Động lực: phần thưởng cho sáng 

kiến 

Nhân lực chiến lược (chiến lược 

cam kết) 
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- Đánh giá: khả năng tự chủ/ tự 
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- Động lực: Trả lương và phúc 
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Nhân lực hỗ trợ (Chiến lược tuân 

thủ) 

- Tiến hành trong một phạm vi 

giới hạn (có thể thuê ngoài) 

- Mục tiêu: Ngăn ngữa lỗi  

- Động lực: Hợp đồng/lương trả 

theo giờ - Đánh giá: dựa trên Quy 

tắc và quy trình 

Nhân lực cốt lõi (chiến lược 

hiệu suất) 

- Tiến hành dựa trên nhu cầu 

hiện tại  

- Mục tiêu: Phát triển có định 

hướng 

- Động lực Trả lương theo thị 
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- Đánh giá: sai lầm vượt quá 
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                   Thấp                Cao 

                                           Giá trị chiến lược 

Nguồn: Wright (2008) 

1.1.2 Khái niệm, vai trò, mục tiêu, mô hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia (NHRD)  

1.1.2.1 Khái niệm  

Khi hoạt động phát triển nguồn nhân lực phát triển ở quy mô quốc gia và được 

các cơ quan của chính phủ hoạch định thì chúng ta sẽ có khái niệm phát triển nguồn 

nhân lực quốc gia (NHRD). Gary McLean là một trong những nhà quản trị nhân sự 
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hàng đầu thế giới đề cập đến vấn đề này. Dựa trên sự mở rộng khái niệm phát triển 

nguồn nhân lực, Mc Lean (2006) đưa ra khái niệm sơ bộ về phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia như sau: phát triển nguồn nhân lực quốc gia là một nhiệm vụ thuộc hàng tối 

quan trọng của chính phủ và toàn bộ xã hội của một quốc gia đó, phối hợp tất cả các 

hoạt động liên quan đến phát triển con người trong một quốc gia để tạo ra hiệu suất, 

hiệu quả, tính cạnh tranh, mức độ thỏa mãn, năng suất, kiến thức, tinh thần và mức 

sống tốt hơn cho toàn bộ cư dân của quốc gia. Các hoạt động này bao gồm hoạt động 

giáo dục, rèn luyện sức khỏe, an ninh – an toàn, đào tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, 

công nghệ và khoa học và bất cứ yếu tố nào khác tác động đến nguồn nhân lực. Hasler 

và các đồng nghiệp (2006) định nghĩa phát triển nguồn nhân lực quốc gia như một 

quá trình được lên kế hoạch và phối hợp bởi bộ máy chính phủ một quốc gia để thúc 

đẩy sự phát triển của nguồn nhân lực quốc gia đó. Gold và các đồng nghiệp (2013) 

thì miêu tả phát triển nguồn nhân lực quốc gia là các chính sách và quy định thúc đẩy 

kỹ năng làm việc và đời sống của người dân ở một quốc gia hay một vùng lãnh thổ. 

Tuy về chi tiết có những điểm khác nhau nhưng các khái niệm về phát triển 

nguồn nhân lực quốc gia thống nhất với nhau ở vài điểm sau đây: i) đây là những hoạt 

động toàn diện, phức tạp (không chỉ gói gọn trong giáo dục và đào tạo) cần có sự chỉ 

đạo và điều phối của chính phủ   ii) diễn ra ở quy mô quốc gia ở mọi cấp độ  iii) mục 

tiêu hướng đến đa dạng không chỉ kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc mà còn 

là phẩm chất, tính cách của người dân, đời sống vật chất và đời sống tinh thần. 

Kết hợp với khái niệm chiến lược đã phân tích ở phần trên có thể coi chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực quốc gia là một bản kế hoạch nhằm thúc đẩy, phát triển 

nguồn lực con người ở phạm vi quốc gia hướng tới các mục tiêu kinh tế và xã hội. 

Các hoạt động được hoạch định thành các nhiệm vụ trong một chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực quốc gia thường rất đa dạng bao gồm từ giáo dục phổ thông đến hỗ 

trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đào tạo nội bộ, tổ chức hoạt động giáo dục 

và đào tạo nghề nghiệp, cải thiện các dịch vụ dành cho phụ nữ mang thai và chống 

suy dinh dưỡng ở trẻ em.  

1.1.2.2 Vai trò 

Chiến lược NHRD là kim chỉ nam thống nhất mọi chính sách liên quan đến 

phát triển nguồn nhân lực trong quốc gia. Tùy thuộc vào mức độ can thiệp của chính 
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phủ trong nền kinh tế mà mức độ ảnh hưởng của các hoạt động NHRD tới hoạt động 

HRD cụ thể của doanh nghiệp sẽ lớn hay nhỏ.  

Dù chiến lược NHRD nào được thực hiện thì các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân có thể dựa vào đó để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở mức thấp 

hơn phù hợp với định hướng chung của quốc gia.  

Nội dung trong chiến lược NHRD đặc biệt là nội dung trong phần giáo dục 

đào tạo sẽ là căn cứ để chính phủ đưa ra những chính sách tiếp theo liên quan đến 

giáo dục đào tạo đặc biệt là hoạt động phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, chất 

lượng cao.  

Cuối cùng chiến lược NHRD cụ thể hóa những mục tiêu về nhân lực quốc gia 

mong muốn đạt được trong tương lai từ đó có căn cứ để đánh giá hoạt động của các 

bộ, ban ngành được giao nhiệm vụ.  

1.1.2.3 Mục tiêu 

Mục tiêu tổng quan của chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia đó chính 

là phát triển nguồn nhân lực ở phạm vi quốc gia trong đó tập trung vào nhóm người 

độ tuổi lao động, mục tiêu các thành phần khác trong nền kinh tế có tính kế tục. 

Mục tiêu cụ thể trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia thông 

thường hướng tới sự phát triển toàn diện trong đó có ba nhóm mục tiêu chính đó là: 

i) kiến thức ii) kỹ năng và iii) sức khỏe (thể chất, tinh thần). Ngoài ra, những phẩm 

chất như tự chủ, trung thực, sáng tạo cũng có thể được đưa vào. 

Ở mức độ vĩ mô, các mục tiêu có thể được định lượng được thông thường là 

kiến thức (tỷ trọng hoặc số lượng người có một loại bằng cấp nhất định), sức khỏe 

(cân nặng, chiều cao...), kết quả của thị trường lao động (tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ có 

việc làm thường xuyên, thời gian lao động được sử dụng hiệu quả...). Các mục tiêu 

liên quan đến kỹ năng hay phẩm chất thường được miêu tả chung khó có khả năng 

định lượng mục tiêu nhưng vẫn là những định hướng quan trọng trong phát triển 

nguồn nhân lực quốc gia 

1.1.2.4 Các mô hình 

Các chiến lược/mô hình phát triển nguồn nhân lực quốc gia được ban hành và 

thực hiện trên thực tế được phân loại thành các dạng khác nhau. Cách phân loại 

NHRD do Cho và McLean (2004) đề xuất được chấp nhận rộng rãi trong giới nghiên 
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cứu và học giả về HRD nói chung và NHRD nói riêng. Trong nghiên cứu của mình, 

Cho và McLean đã phân loại các chiến lược/mô hình phát triển nguồn nhân lực quốc 

gia thành 5 nhóm. Cụ thể:  

(i) Chiến lược chuyển đổi (transitional model): chiến lược/mô hình này áp 

dụng cho các nền kinh tế đang chuyển đổi từ trạng thái phát triển không ổn 

định sang trạng thái phát triển ổn định. Chiến lược/mô hình này yêu cầu sự 

tham gia của cả ba bên: chính phủ, doanh nghiệp và người lao động vào 

NHRD;  

(ii) Chiến lược chính phủ kiến tạo (government initiated model): chiến 

lược/mô hình này thường được thực hiện khi quốc gia muốn hướng tới một 

tiêu chuẩn nghề nghiệp thống nhất trong khu vực. Lúc này chính phủ sẽ 

đóng vai trò định hướng đưa ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp thống nhất và 

hướng dẫn các chủ thể vi mô đạt được các tiêu chuẩn này;  

(iii) Chiến lược phi tập trung hay thị trường tự do (decentralized/free market 

model): chiến lược/mô hình nhấn mạnh đến các lực lượng thị trường cạnh 

tranh sẽ là đối tượng chính hoạch định và thực hiện NHRD để duy trì khả 

năng cạnh tranh của mình. Trong chiến lược/mô hình này hầu hết các hoạt 

động giáo dục, đào tạo sẽ được thực hiện bởi khu vực tư nhân;  

(iv) Chiến lược nước nhỏ (small nation): chiến lược/mô hình nước nhỏ được 

thực hiện theo nhiều cách tiếp cận, có thể kết hợp giữa chiến lược (ii) khi 

các nước nhỏ tương đồng với nhau liên kết lại trong một kế hoạch NHRD 

liên quốc gia với chiến lược (i) hoặc các nước này dựa vào nguồn lực từ 

các tổ chức bên ngoài để thực hiện NHRD. Tuy nhiên vì là nước nhỏ nên 

thường các nước này không thực hiện chiến lược/mô hình (iii);   

(v)      Chiến lược tập trung hóa (centralized): chiến lược/mô hình này nhấn 

mạnh đến vai trò đầu tư của nhà nước đối với giáo dục và đào tạo, các hoạt 

động trong NHRD được thực hiện hầu hết bởi nguồn lực của các cơ quan 

chính phủ. Nói cách khác chiến lược/mô hình này bị can thiệp rất mạnh bởi 

chính phủ và gần như do chính phủ thực hiện, vai trò của khu vực tư nhân 

rất nhỏ. Đây là chiến lược trái ngược hoàn toàn với chiến lược (iii). 
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Dựa trên phân tích đặc điểm đặc trưng của các nước có chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực quốc gia rõ ràng (Phạm Xuân Trường & Từ Thúy Anh, 2019), đặc 

biệt là thị trường lao động, chúng ta nhận thấy có sự tương đồng giữa trình độ phát 

triển của thị trường lao động với chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia mà 

nước đó lựa chọn.  

Bảng 1.3. Phân loại các chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia trên thế 

giới 

Mô hình phát 

triển nguồn 

nhân lực 

Tính chất 
Đặc điểm theo cách tiếp cận thị 

trường 

Quốc gia tiêu 

biểu đang thực 

hiện chiến lược 

Chiến lược tập 

trung hóa 

Việc lên kế 

hoạch NHRD 

được thực 

hiện bởi 

chính quyền 

trung ương 

Nguồn cung nhân lực: dồi dào 

nhưng chất lượng thấp 

Nguồn cầu nhân lực: phụ thuộc vào 

khu vực nhà nước do khu vực tư 

nhân còn nhỏ bé 

Hệ thống hỗ trợ (thể chế): giáo dục 

đang vật lộn ở mức độ phổ thông; 

đào tạo nghề và giáo dục đại học 

còn yếu kém 

Thị trường lao động sơ khai, luật lệ 

liên quan đến sử dụng lao động còn 

lỏng lẻo.  

Trung Quốc, Các 

quốc gia Trung 

Đông (trường hợp 

đặc biệt Hàn 

Quốc) 

Chiến lược  

chuyển đổi 

Việc lên kế 

hoạch được 

thực hiện bởi 

ba bên có sự 

tham gia của 

chính quyền 

trung ương, 

công đoàn và 

doanh nghiệp 

(đây là quá 

trình di 

Nguồn cung nhân lực: dồi dào 

nhưng chất lượng ở mức trung bình 

Nguồn cầu nhân lực: vừa phải và 

tương đối cân bằng giữa khu vực tư 

nhân và nhà nước 

Hệ thống hỗ trợ (thể chế): giáo dục 

phổ thông đã hoàn thiện 

Thị trường lao động bước đầu được 

hình thành. Luật lệ liên quan đến sử 

dụng lao động đang trong quá trình 

hoàn thiện 

Nam Phi, Thái 

Lan, Malaysia, các 

quốc gia Nam Mỹ 
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chuyển khỏi 

mô hình tập 

trung) 

 

Chiến lược nhà 

nước kiến tạo  

Các tiêu 

chuẩn nghề 

nghiệp được 

thiết lập bởi 

các doanh 

nghiệp và 

ngành kinh tế 

theo sáng 

kiến của 

chính quyền 

trung ương 

Nguồn cung nhân lực: dồi dào, chất 

lượng cao 

Nguồn cầu nhân lực: tương đối lớn 

và chủ yếu xuất phát từ khu vực tư 

nhân  

Hệ thống hỗ trợ (thể chế): giáo dục 

phổ thông và đại học đã hoàn thiện, 

đào tạo nghề cũng trở nên hiệu quả 

Thị trường lao động được hình 

thành đầy đủ. Luật lệ liên quan đến 

sử dụng lao động đã hoàn thiện 

Singapore, các 

nước Châu Âu (trừ 

Tây Âu) 

Chiến lược thị 

trường tự do 

Không có sự 

can thiệp của 

chính quyền 

trung ương 

vào thị trường 

lao động, thị 

trường lao 

động được 

coi là tự do 

tuyệt đối 

trong việc 

thiết lập kế 

hoạch quy 

trình phát 

triển nguồn 

nhân lực  

Nguồn cung nhân lực: vừa phải và 

chất lượng cao, một bộ phận lao 

động có trình độ rất cao 

Nguồn cầu nhân lực: nhiều và gần 

như đến từ khu vực tư nhân 

Hệ thống hỗ trợ (thể chế): giáo dục 

đã làm tốt cả đến dạy nghề, đại học, 

sau đại học; người lao động có khả 

năng tự học cao 

Thị trường lao động đầy đủ, luật lệ 

liên quan đến sử dụng lao động chặt 

chẽ 

Mỹ, Tây Âu, Nhật 

Bản 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 
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1.2. Các vấn đề cốt lõi về chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

1.2.1 Đặc điểm của một chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

Đặc điểm đầu tiên của chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia đó là 

chiến lược được trình bày dưới dạng văn bản và thường tương đối dài.  

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia được xây dựng bởi các cơ quan 

nhà nước, thông thường sẽ do Bộ/Ủy ban liên quan trực tiếp đến nguồn nhân lực trong 

chính phủ chấp bút viết phần nội dung chính, sau đó sẽ nhận tiếp nhận sự đóng góp 

của các Bộ khác, đồng thời là ý kiến phản biện từ phía các nhà nghiên  cứu, các doanh 

nghiệp và người dân.  

Đối tượng thụ hưởng của một chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

rất rộng lớn, không chỉ dừng lại ở người lao động như trong chiến lược phát triển 

nhân lực ở cấp độ doanh nghiệp.  

Các hoạt động của một chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia hướng 

đến phát triển toàn diện con người và là hoạt động của ba lĩnh vực chính sau đây: 

giáo dục, đào tạo và sức khỏe.  

Thời gian thực hiện chiến lược thường từ 5 năm đến 10 năm. Đủ dài để tạo 

điều kiện thực hiện những mục tiêu tầm vĩ mô trong chiến lược nhưng cũng không 

quá dài đủ để đảm bảo các nội dung trong chiến lược không bị lỗi thời.  

1.2.2 Các yếu tố tác động đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

Gold và đồng nghiệp (2013) đã liệt kê những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình 

thành và nội dung của phát triển nguồn nhân lực quốc gia và chia thành hai nhóm: 

nhóm nhân tố bên trong và nhóm nhân tố bên ngoài như sau: 

(i) Nhân tố bên trong bao gồm: cấu trúc nền kinh tế, trình độ công nghệ, đặc 

điểm xã hội (nhân khẩu học, tôn giáo, truyền thống văn hóa), đặc điểm của các bên 

liên quan (chính phủ, doanh nghiệp, người lao động), triển vọng, xu hướng phát triển 

của nền kinh tế.  

(ii) Nhân tố bên ngoài bao gồm: hoạt động thương mại quốc tế, môi trường an 

ninh quốc tế, lịch sử quan hệ quốc tế, tỷ giá và dòng vốn đầu tư quốc tế.  

1.2.3 Các kết quả thường có của một chiến lược nguồn nhân lực quốc gia và cách 

thức đo lường 

McLean (2012) đã liệt kê những kết quả mà một chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực quốc gia nên hướng đến như sau: tăng năng suất, giảm tỷ lệ thất nghiệp thực 
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tế và thất nghiệp trá hình, tăng mức độ hài lòng với công việc, tăng tuổi thọ bình 

quân, phong cách sống lành mạnh, tình trạng sức khỏe tốt, tình trạng phạm tội giảm, 

tình trạng bằng cấp được nâng cao, tăng mức độ sẵn có của các hoạt động đào tạo, 

đào tạo lại; giảm mức độ tham nhũng, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em, gia 

tăng khả năng lưu chuyển lao động, chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống khẩn cấp, 

xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử trong khi làm việc, giảm đói nghèo, cân bằng hơn 

mối quan hệ cuộc sống – công việc. Các kết quả này có thể được xếp vào 3 nhóm: 

nhóm kết quả liên quan đến chất lượng của bản thân người lao động (kiến thức, kỹ 

năng, sức khỏe), nhóm kết quả liên quan đến các hoạt động hỗ trợ người lao động 

hoàn thiện và phát triển bản thân (đào tạo, giáo dục, tư vấn), nhóm kết quả liên quan 

đến các biến số vĩ mô đầu ra (tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ đói nghèo, hệ số Gini...). 

Bảng 1.4. Một số kết quả đầu ra tiêu biểu thường có trong chiến lược phát 

triển - trường hợp chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 

2020 

Kết quả Định tính Định lượng 

Chất lượng của 

nguồn nhân lực 

 Nhân lực Việt Nam có thể lực tốt, tầm vóc 

cường tráng, phát triển toàn diện về trí tuệ, ý 

chí, năng lực và đạo đức, có năng lực tự học, 

tự đào tạo, năng động, chủ động, tự lực, sáng 

tạo, có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp cao, 

có khả năng thích ứng và nhanh chóng tạo 

được thế chủ động trong môi trường sống và 

làm việc. 

Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo 

Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo nghề 

Tuổi thọ bình quân 

Chiều cao trung bình  

Tỷ lệ suy dinh dưỡng 

trẻ em dưới 5 tuổi 

Hoạt động hỗ trợ 

nguồn nhân lực 

Xây dựng hệ thống các cơ sở đào tạo nhân 

lực tiên tiến, hiện đại, đa dạng, cơ cấu ngành 

nghề đồng bộ, đa cấp, năng động, liên thông 

giữa các cấp và các ngành đào tạo trong nước 

và quốc tế  

Số lượng trường dạy 

nghề đạt đẳng cấp 

quốc tế 

Số lượng trường đại 

học xuất sắc trình độ 

quốc tế 

 

Biến số vĩ mô  Phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc 

tế và ổn định xã hội, nâng trình độ năng lực 

cạnh tranh 

 

Nguồn: QĐ 579/QĐ-Ttg ngày 19/4/2011 về phê duyệt chiến lược phát triển 

nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020  
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1.2.4 Thách thức khi xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

Mc Lean (2013) đã tổng hợp lại cho chúng ta những thách thức có thể có trong 

quá trình xây dựng một cách thống nhất chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc 

gia như sau: 

- Thách thức khách quan bao gồm sự thay đổi của thị trường lao động, của bối 

cảnh kinh tế-xã hội toàn cầu các cú sốc lớn trong nền kinh tế. Đây là những thách 

thức đòi hỏi một chiến lược rất dài hạn như phát triển nguồn nhân lực quốc gia phải 

có thay đổi, bổ sung nhanh chóng để thích ứng với tình hình mới.  

- Thách thức chủ quan bao gồm tập hợp số liệu không đầy đủ, nguồn lực thực 

hiện chiến lược còn hạn chế và sự phối hợp nói chung giữa các cơ quan của chính 

phủ và cả sự phối hợp công tư không được hiệu quả. Đây là thách thức đòi hỏi một 

chiến lược lớn và bao quát như phát triển nguồn nhân lực quốc gia phải được tính 

toán một cách cẩn thận đồng thời xây dựng một cơ chế giám sát báo cáo chặt chẽ và 

định kỳ.. 

1.3. Khung phân tích xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

1.3.1 Khung phân tích chung xây dựng chiến lược nguồn nhân lực quốc gia 

1.3.1.1 Lựa chọn mô hình chiến lược phù hợp 

Choi và Choi (2013) nhấn mạnh để xác định được mô hình chiến lược cho phù 

hợp thì quốc gia cần phải xem xét các yếu tố sau đây i) điều kiện từ phía cung lao 

động (chẳng hạn số lượng sinh viên trên 1000 dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo) ii) điều 

kiện từ phía cầu lao động (chẳng hạn số lượng việc làm, tiền lương) và iii) hệ thống 

hỗ trợ (chẳng hạn, quy định chính phủ liên quan đến thị trường lao động, chi tiêu cho 

các dịch vụ công của chính phủ). Sơ đồ dưới đây hệ thống hóa các yếu tố cần phải 

phân tích để lựa chọn mô hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia cho 

phù hợp. 
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Hình 1.1. Khung lựa chọn mô hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc 

gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tự tổng hợp 

1.3.1.2 Xác định mục tiêu phù hợp  

Việc tiếp theo là xác định các mục tiêu cho chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực quốc gia. Như đã phân tích trong phần các yếu tố tác động đến chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực quốc gia, có hai nhóm chính đó là nhóm nhân tố bên trong và 

nhóm nhân tố bên ngoài. Nhóm nhân tố bên trong bao gồm chiến lược phát triển kinh 

tế của quốc gia, thực trạng nguồn nhân lực, đặc điểm văn hóa xã hội, xu hướng phát 

triển của nền kinh tế...  Nhóm nhân tố bên ngoài bao gồm hoạt động thương mại quốc 

tế, khoa học công nghệ, quan hệ quốc tế, các dòng vốn đầu tư... Hai nhóm này sẽ tác 

động trước hết đến mục tiêu của chiến lược.  

Các yếu tố từ bối cảnh thế giới cũng ảnh hưởng phần nào đến mục tiêu chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia tuy nhiên chỉ ảnh hưởng ở mức độ chiến lược 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia có khả thi hay không.  

Sau khi đã xác định được nội dung của các mục tiêu (thường là định tính) thì 

sau đó một số chỉ số định lượng cần được xây dựng để cụ thể hóa (định lượng) các 

mục tiêu định tính ở trên tạo thuận lợi cho việc thực hiện chiến lược sau này.  

Phân tích 

cung lao 

động 

Hệ thống hỗ 

trợ thị trường 

lao động (thể 

chế) 

Mô hình chiến lược NHRD 

Phân tích 

cầu lao 

động 

Đặc điểm của thị trường 

lao động 
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Hệ thống chỉ số đặc trưng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp vĩ mô 

bao gồm bốn nhóm chính: 

- Nhóm chỉ số liên quan đến kiến thức  

- Nhóm chỉ số liên quan đến kỹ năng  

- Nhóm chỉ số liên quan đến thể chất  

- Nhóm chỉ số tài chính liên quan đến hoạt động giáo dục, đào tạo  

1.3.1.3 Xây dựng kế hoạch thực hiện   

Sau khi đã xác định được loại hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù 

hợp với quốc gia của mình, tiếp đó là các mục tiêu thích hợp với bối cảnh trong nước 

cũng như bối cảnh trên thé giới, các nhà hoạch định chính sách có thể bắt đầu đi vào 

chi tiết để xây dựng khung chiến lược nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực 

chất lượng cao, trình độ cao nói riêng của một quốc gia. Thông thường nội dung của 

một chiến lược chung sẽ bao gồm: i) các mục tiêu cần đạt đến  ii) nhiệm vụ cần phải 

làm để hoàn thành mục tiêu  iii) giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ   iv) khung thời 

gian cũng như đối tượng được phân công để thực thi các giải pháp từ đó hoàn thành 

nhiệm vụ và đạt mục tiêu tại thời điểm cuối cùng. Mỗi mục tiêu gắn với nhiệm vụ 

nhất định, để thực hiện những nhiệm vụ đó lại cần những giải pháp và cơ quan chịu 

trách nhiệm thực hiện tương ứng (xem bảng 1.5). Ngoài ra để dẫn đến các mục tiêu 

cần đạt đến của chiến lược, trước đó có thể có phần trình bày về sự cần thiết mà thực 

chất ở đây là bối cảnh trong và ngoài nước. Thêm một phần nữa có thể thêm vào ở 

phần đầu đó là nguyên tắc xây dựng và thực thi chiến lược, đây là phần thể hiện mô 

hình chiến lược là tập trung hóa, hay chuyển đổi hay chính phủ kiến tạo.  
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Bảng 1.5. Cấu trúc của chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia  

Mục tiêu chung 

Mục tiêu cụ thể 

1 - chỉ số (chỉ 

tiêu) 1 

Nhiệm vụ 1.1 

Giải pháp 1.1.1 

Giải pháp 1.1.2 

…… 
Cơ quan thực 

hiện 
Nhiệm vụ 1.2 

Giải pháp 1.2.1 

Giải pháp 1.2.2 

…… 

….. …… 

Mục tiêu cụ thể 

2 - chỉ số (chỉ 

tiêu) 2 

Nhiệm vụ 2.1 

 

Giải pháp 2.1.1 

Giải pháp 2.1.2 

…… 
Cơ quan thực 

hiện 
Nhiệm vụ 2.2 

Giải pháp 2.2.1 

Giải pháp 2.2.2 

….. 

….. …… 

Mục tiêu cụ thể 

3 - chỉ số (chỉ 

tiêu) 3 

Nhiệm vụ 3.1 

Giải pháp 3.1.1 

Giải pháp 3.1.2 

…… 
Cơ quan thực 

hiện 
Nhiệm vụ 3.2 

Giải pháp 3.2.1 

Giải pháp 3.2.2 

….. 

….. …… 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia, bên cạnh việc xây dựng 

các nội dung cốt lõi như đã trình bày trong bảng 4, cần chú ý hai điểm sau đây: 

- Bên cạnh các cơ quan thực hiện thì cần phải quy định cơ quan giám sát ở cấp 

quốc gia.  

-  Nêu rõ nguồn lực dành cho việc thực thi chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực quốc gia cũng phải được tính toán một cách kỹ càng vì xét cho đến cùng đầu tư 

vào con người là một khoản đầu tư tốn kém và dài hơi.
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- Xác định rõ đối với quốc gia đối tượng nào được coi là nguồn nhân lực chất 

lượng cao, trình độ cao. Ở Việt Nam đối tương này được xác định là nguồn nhân lực 

được đào tạo từ bậc cử nhân trở lên. 

- Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực phải chỉ ra rõ các nhóm kiến thức, nhóm 

kỹ năng cần phải có của nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao. Hiện nay phần 

lớn trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, các quốc gia đều đồng ý cho rằng nguồn nhân 

lực trình độ cao, chất lượng cao là nguồn nhân lực có các kiến thức, kỹ năng phù hợp 

với các công nghệ phổ biến của cuộc CMCN 4.0. Nói cách khác đấy là nguồn nhân 

lực có thể nắm bắt, sử dụng các công nghệ 4.0 một cách hiệu quả 

- Trong phần dự báo phải chỉ ra được các ngành nghề có nhu cầu sử dụng 

nhiều đối tượng nhân lực chất lượng cao, trình độ cao để từ đó đưa ra các mục tiêu 

cụ thể (hệ thống chỉ số) phù hợp. 

 - Trong phần giải pháp, phải có giải pháp đột phá liên quan đến giáo dục đại 

học nơi tạo ra phần lớn nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao và công nghệ cao, 

đặc trưng của cuộc CMCN 4.0. 

 - Trong mô hình chiến lược cần cân nhắc đặc điểm của cuộc CMCN 4.0 là 

diễn ra nhanh, tác động toàn diện để lựa chọn mô hình có sự kết hợp hài hòa giữa vai 

trò của chính phủ và vai trò của tư nhân.
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CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO 

VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC 

 

2.1. Kinh nghiệm của các nước đang phát triển trong xây dựng chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực 

2.1.1 Kinh nghiệm của các nước đang phát triển xây dựng chiến lược NHRD trong 

quá khứ 

Trước hết xét trong khu vực Đông Nam Á. Malaysia là quốc gia sớm nhất xây 

dựng cho mình những chiến lược về NHRD. Malaysia xây dựng các chiến lược này 

dựa trên chính sách phát triển quốc gia. Nội dung của từng chiến lược NHRD phù 

hợp với chính sách kinh tế trong từng thời kỳ tương ứng. Chính sách phát triển quốc 

gia của Malaysia đã trải qua năm thời kỳ lớn đó là chính sách kinh tế quốc gia (NEP) 

giai đoạn 1960 - 1970, chính sách kinh tế quốc gia (NEP) giai đoạn 1971 - 1990, 

chính sách phát triển quốc gia (NDP) giai đoạn 1991 - 2000, chính sách nhiệm vụ 

quốc gia (NMP) giai đoạn 2001 - 2010 và mô hình kinh tế mới (NEM) giai đoạn 2011 

- 2020 (Davadas, 2016). Có thể nói, Malaysia cũng rất thành công trong việc chuyển 

đổi nền kinh tế từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức (từ những năm 1990) 

giống như những gì mà Việt Nam đang hướng tới. Do đó Malaysia là một trường hợp 

thực tiễn trong việc xây dựng chiến lược NHRD hiệu quả mà Việt Nam có thể học hỏi.
 

Indonesia cũng sớm xác định phát triển nguồn nhân lực và tiến bộ công nghệ 

là một trong bốn trụ cột phát triển quan trọng. HRD đóng góp cho sự phát triển kinh 

tế, ổn định chính trị, và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Indonesia. Dự kiến đến 

năm 2045, các thị trấn nhỏ và đô thị sẽ gia tăng về mặt diện tích. Các đô thị lớn sẽ 

tiến hóa thành các đại đô thị, ước tính khoảng 90% dân số tại Java sẽ sống ở vùng đô 

thị. Công nghệ trong liên lạc có thể giúp cho các trẻ em tại các khu hẻo lánh và các 

gia đình có thu nhập thấp được tiếp cận giáo dục ở mức độ cao hơn. Điều này cũng 

phát triển việc học từ xa miễn phí hoặc với chi phí thấp. Indonesia đã thành lập trường 

Terbuka (Terbuka University - UT), trường Đai học Mở, năm 1984. Đây là một trong 

những cơ sở đầu tiên tại Indonesia áp dụng việc đào tạo từ xa, phục vụ những người 

không thể tới trường trực tiếp vì các lý do về thời gian cũng như khoảng cách địa lý.  
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Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai thế giới, có một nền văn hóa lâu đời và 

phẩm chất người lao động ở quốc gia này cũng rất tốt tuy nhiên Ấn Độ lại không thể 

tận dụng và phát huy tốt lợi thế về nhân lực. Chính vì điều này, Ấn Độ từ rất lâu đã 

tập trung vào các chiến lược NHRD nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực quốc 

gia. Năm 1985, Ấn Độ là nước đầu tiên thay đổi tên của Bộ giáo dục nước mình khi 

cho thêm cụm từ phát triển nguồn nhân lực vào (Cho & McLean, 2004). Cũng giống 

như Singapore, chiến lược NHRD của Ấn Độ tập trung vào việc phát huy khả năng 

sáng tạo, cách tân của lực lượng lao động. Ấn Độ cam kết sẽ nuôi dưỡng và phát triển 

một công đồng biết thu hút, trân trọng và biết cách sử dụng nhân tài 

Cuối cùng không thể không kể tới Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế 

giới. Nhờ mở cửa nền kinh tế và không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

mà Trung Quốc đã vươn mình từ một nước lạc hậu sau khi tuyên bố độc lập (1949) 

với hơn 80% dân số mù chũ trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới với đội ngũ nhân 

tài đã lên tới hơn 114 triệu người, trong đó có hơn 46 triệu cán bộ kỹ thuật có trình 

độ cao (Hải Nam, 2011). Để có thể làm được điều này Trung Quốc đã có một chiến 

lược bài bản để phát triển nguồn nhân lực nói chung và đội ngũ nhân tài nói riêng. 

Chính phủ khởi động Kế hoạch Phát triển nhân tài quốc gia trung và dài hạn (2010 - 

2020), với mục tiêu phát triển nhân tài bền vững từ gốc, nghĩa là cải cách giáo dục từ 

mầm non, thu hẹp khoảng cách nông thôn - thành thị, phát triển văn hóa cho dân tộc 

thiểu số và vùng dân tộc. Trong đó, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học được 

đặt ở vị trí trung tâm. Hiện tại Trung Quốc có 7 trường đại học danh tiếng nằm trong 

top 200 trường đại học hàng đầu thế giới. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực tại chỗ, Trung Quốc cũng không quên thu hút nhân tài từ những du học sinh 

của mình đang học tập tại nước ngoài. Đối với Trung Quốc hiện nay, họ lại khuyến 

khích học sinh sinh viên ra nước ngoài du học để hấp thụ tinh hoa kiến thức, kỹ thuật 

thế giới rồi sau đó sẽ được Trung Quốc thu hút ngược trở lại. Điều này vừa giúp 

Trung Quốc tiếp cận nhanh với tri thức hiện đại của thế giới vừa giảm bớt gánh nặng 

lên hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao của nước này (Linh 

Anh, 2018). 

Về cơ sở khoa học để đưa ra các chiến lược NHRD, kinh nghiệm của các nước 

đang phát triển tương đối phong phú do các nước này luôn xác định nguồn nhân lực 

http://tapchimattran.vn/the-gioi/chinh-sach-phat-trien-nguon-nhan-luc-o-mot-so-nuoc-trung-quoc-tha-con-san-sat-bat-con-ca-ro-19661.html
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là điểm đột phá giúp cho quốc gia phá vỡ được bẫy thu nhập thấp và trung bình. Cơ 

sở khoa học thường được các nước đang phát triển dựa vào để xây dựng chiến lược 

NHRD đó là phân tích thực trạng thị trường lao động theo góc độ cung cầu và nội 

dung chiến lược phát triển kinh tế hay mô hình tăng trưởng kinh tế có tính bao trùm 

trong đó có những yêu cầu nhất định dành cho nguồn nhân lực. 

2.1.2 Kinh nghiệm của các nước đang phát triển xây dựng chiến lược NHRD trong 

bối cảnh CMCN 4.0 đặc biệt tập trung vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao, trình độ cao 

Dưới góc độ quốc gia, không nhiều những nước nhanh nhạy đi trước xây dựng 

cho mình một chiến lược quốc gia trong bối cảnh CMCN 4.0. Lý do có thể các quốc 

gia vẫn đang chờ đợi CMCN 4.0 định hình một cách cụ thể cũng như tác động rõ ràng 

từ CMCN 4.0 tới nền kinh tế. Malaysia, một quốc gia tích cực nhất trong việc hoạch 

định chiến lược NHRD trong bối cảnh CMCN 4.0 cũng mới chỉ xây dựng một khung 

chiến lược tổng thể cho phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh CMCN 4.0. Khung 

chiến lược tổng thể của Malaysia bao gồm tầm nhìn - mục tiêu quốc gia - nhân tố 

dịch chuyển - nhân tố kiến tạo (Ministry of International Trade and Industry, 2018). 

Từ khung chiến lược tổng thể, Malaysia sẽ xây dựng chiến lược cụ thể cho cả nền 

kinh tế và cho từng ngành kèm theo đó là kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu 

chiến lược đề ra.  

Jordan, một quốc gia ở Tây Á cũng giống như Malaysia xây dựng rất sớm 

chiến lược NHRD trong bối cảnh CMCN 4.0 thì lại tập trung vào các giải pháp liên 

quan đến giáo dục từ giáo dục sớm cho trẻ đến giáo dục phổ thông, giáo dục nghề và 

đại học. Mỗi một mục tiêu trong chiến lược giáo dục hướng đến đáp ứng yêu cầu của 

CMCN 4.0 đều được thực hiện dưới dạng một dự án bao gồm mục tiêu tổng quát, các 

hoạt động trong dự án, trách nhiệm của các bên, thực trạng hiện tại, KPIs cần đạt, rủi 

ro, và thời gian hoàn thành dự án (National committee of Human resources of 

Jordan, 2015).  

Indonesia cũng là một quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á khá nhanh 

nhạy với việc phát triển nguồn nhân lực theo hướng đón đầu công nghệ của cuộc 

CMCN 4.0. Chính phủ Indonesia, thông qua Bộ Nghiên Cứu, Công nghệ và Giáo dục 

Đại học khuyến khích các cơ sở giáo dục phát triển mô hình trực tuyến. Hiện tại, có 
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51 cơ sở giáo dục được cấp phép đào tạo các chương trình trực tuyến (19 trường công 

và 32 trường tư). Điều này khiến cho người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và việc tiếp 

cân các khóa học này trở nên dễ dàng hơn.  

Trung Quốc trước bối cảnh khoa học công nghệ trên thế giới phát triển rất 

nhanh, đồng thời dựa trên thực lực của mình đề ra tham vọng dẫn đầu thế giới trong 

một số công nghệ đã đẩy mạnh phát triển nhóm 10 trường đại học lớn nhất nước và 

tiến hành hợp nhất các trường đại học nhỏ khác. Trọng tâm của chính sách này là 

nâng cấp một số trường đại học lớn thành các trường đẳng cấp thế giới, đồng thời mở 

rộng quy mô của các trường này. Điển hình là hai trường Đại học Bắc Kinh và Đại 

học Thanh Hoa, từ những trường đại học hầu như không được biết đến ở Âu - Mỹ, 

năm 2007 đã được xếp hạng 36 và 40 trong danh sách những trường đại học tốt nhất 

thế giới. 

2.2. Kinh nghiệm của các nước phát triển trong xây dựng chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực 

2.2.1 Kinh nghiệm của các nước phát triển xây dựng chiến lược NHRD trong quá 

khứ 

Một trong những quốc gia điển hình trong việc xây dựng chiến lược NHRD 

một cách bài bản đó chính là Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc coi giáo dục sẽ là nhân 

tố chính giúp quốc gia này định vị mình là một nước có thu nhập cao trên thế giới. 

Kể từ cuối thế kỷ 19, chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư rất nhiều để cải thiện hệ thống 

giáo dục và đưa đến cơ hội học tập cho tất cả các tầng lớp trong xã hội Hàn Quốc kể 

cả phụ nữ (Bae & Rowley, 2003). Hàn Quốc tập trung mở rộng quy mô giáo dục phổ 

thông, đẩy mạnh đào tạo nghề, nới rộng chỉ tiêu nhập đại học theo hướng phát triển 

các trường cao đẳng nghề và kỹ thuật, chương trình giáo dục phổ thông, tính thực 

hành được coi trọng hơn tính hàn lâm. Các trình độ từ dạy nghề đến trung cấp, cao 

đẳng, đại học, sau đại học được thường xuyên điều chỉnh về quy mô và chất lượng 

cho phù hợp với đòi hỏi về nguồn nhân lực của tiến tình công nghiệp hóaHàn Quốc 

khi xây dựng NHRD đã có luôn một cơ chế giám sát và đánh giá toàn diện (Cho & 

McLean, 2004). Nhìn chung, chính nhờ chiến lược NHRD được xây dựng một cách 

tỉ mỉ và khoa học đã giúp Hàn Quốc tạo ra một đội ngũ nhân lực quốc gia có trình độ 
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giúp Hàn Quốc chuyển mình từ một đất nước nghèo đói, lạc hậu thành một trong 

những nước có nền kinh tế năng động nhất thế giới.  

Theo Cho và McLean (2004), chính phủ Nhật Bản sử dụng mô hình/chiến lược 

tập trung hóa. Mô hình này cho phép cách tiếp cận từ trên xuống để cải thiện chất 

lượng lao động thông qua hoạt động giáo dục và đào tạo. Một trong những điểm đặc 

biệt của mô hình này đó là nó nhấn mạnh đến khía cạnh đạo đức và xã hội cùng với 

các yếu tố kinh tế. Nhu cầu về một chương trình NHRD tại Nhật Bản nổi lên vào 

những năm đầu của thế kỷ 21. Động lực để xây dựng NHRD tại Nhật Bản đến từ yêu 

cầu của việc phải tiến hành cải tổ hệ thống giáo dục. Cụ thể, chính phủ Nhật Bản đã 

ban hành kế hoạch giáo dục mới vào năm 2001 với tên gọi Kế hoạch phát triển giáo 

dục mới cho thế kỷ 21 và chiến lược phát triển nguồn nhân lực vào năm 2002 với tên 

gọi Tầm nhìn chiến lược về nguồn nhân lực. Chương trình NHRD 2002  tập trung 

vào những vấn đề như cải thiện mối quan hệ, nâng cao kỹ năng học tập, phát triển 

khả năng đa nhiệm cho công dân của mình. (Cho & McLean, 2004).  

Singapore là một trường hợp độc đáo về việc làm sao một quốc gia dành được 

lợi ích to lớn từ chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực hiệu quả. Để làm 

được điều này Singapore luôn duy trì một hệ thống giáo dục và đào tạo có chất lượng 

cao. Singapore đã thành công trong việc tích hợp chiến lược phát triển nguồn lực với 

chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế. Những nhân tố giúp Singapore thành công 

có thể kể đến cam kết của chính phủ và mạng lưới các trường học toàn diện. Singapore 

với tư cách là một quốc gia có diện tích và dân số nhỏ đã kết hợp rất thành công  chiến 

lược/mô hình NHRD chính phủ kiến tạo và chiến lược/mô hình NHRD chuyển đổi 

trong đó đề cao khả năng phối hợp giữa chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Việc 

sử dụng chiến lược/mô hình như vậy đã cải thiện rất nhiều chất lượng của hệ thống 

giáo dục. Đặc biệt một trong những hoạt động quan trọng trong chiến lược/mô hình 

NHRD của Singapore đó là phát triển nhân tài thông qua đào tạo trong nước và thu 

hút từ nước ngoài.  

Không giống như các nền kinh tế Châu Á, Hoa Kỳ hiện vẫn chưa thừa nhận 

tầm quan trọng của một chiến lược hay chính sách phát triển nguồn nhân lực ở cấp 

quốc gia (Cho & McLean, 2004). Tuy nhiên nhiều học giả tranh luận rằng Dịch vụ 

đào tạo trong ngành công nghiệp do Chính phủ cung cấp trong suốt chiến tranh thế 
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giới hai có thể coi là bằng chứng đầu tiên của chính sách NHRD ở Hoa Kỳ (Rouna, 

2001). Crawford (1993) tiếp tục cho rằng các Đạo luật về đào tạo và phát triển nhân 

lực (MDTA) những năm 1960, Đạo luật về đào tạo và việc làm toàn diện (CETA) 

những năm 1970 và Đạo luật về đối tác đào tạo việc làm (JTPA) những năm 1980 là 

một loạt những bằng chứng tiếp theo sau chiến tranh thế giới hai cho thấy Hoa Kỳ 

cũng đã cố gắng xây dựng chiến lược NHRD của mình. Gần đây, với quan điểm cạnh 

tranh toàn cầu đang gia tăng, chính quyền tổng thống Obama ủng hộ việc Hoa Kỳ cần 

phải hành động nhiều hơn nữa để gia tăng giáo dục, đào tạo, sáng tạo cho công dân 

của mình để Hoa Kỳ duy trì khả năng cạnh tranh quốc gia.  

Đức là một quốc gia sản sinh ra nhiều nhà khoa học tài năng bậc nhất thế giới 

trên nhiều lĩnh vực trong lịch sử phát triển của nhân loại. Định hướng phát triển nguồn 

nhân lực xuất phát từ “Chiến lược công nghệ cao” được Chính phủ liên bang đưa ra 

năm 2006 trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trọng tâm về 

vốn nhân lực trong Chiến lược công nghệ cao là sự phát triển hơn nữa của hệ thống 

giáo dục, bao gồm tất cả các liên kết trong chuỗi giáo dục. Trong chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực của Đức, các đối tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong các 

khía cạnh khác nhau, để đảm bảo rằng giáo dục và đào tạo nghề tiếp tục có hiệu quả 

và định hướng thực hành cả trong khuôn khổ giáo dục thường xuyên tại doanh nghiệp 

và trong khuôn khổ quy định thực hiện trong quan hệ đối tác với các tổ chức kinh 

doanh. Giáo dục thường xuyên (CET) tại nơi làm việc có vai trò chính trong việc tích 

cực tham gia vào các thách thức mà chuyển đổi kỹ thuật số đặt ra về mặt chính sách 

thị trường lao động và chính sách xã hội. Đây là điều kiện tiên quyết cho một chính 

sách hướng tới tương lai về lao động lành nghề và đổi mới. Đức giữ lại hệ thống học 

nghề của họ giúp tạo ra số lượng lao động lành nghề cao hơn (Grugulis, 2003). Học 

nghề (Apprenticeship) đóng vai trò rất lớn trong bối cảnh văn hóa công nghiệp của 

các quốc gia như Đức, (khác với phương pháp giáo dục nghề nghiệp ở trường) 

(Nyhan, 2009). Chính phủ có xu hướng thúc đẩy đào tạo nghề VET như một công cụ 

để cải thiện khả năng cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng và triển vọng việc làm, và thúc 

đẩy hòa nhập xã hội.  
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2.2.2 Kinh nghiệm của các nước phát triển xây dựng chiến lược NHRD trong bối 

cảnh CMCN 4.0 đặc biệt tập trung vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao, trình độ cao 

Trước hết phải khẳng định giống như phân tích đối với các nước đang phát 

triển, trong bối cảnh CMCN 4.0, đối tượng trọng tâm hướng đến của chiến lược 

NHRD chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao được đào tạo bởi hệ 

thống trường đại học quốc gia. Theo WEF (2018), với tính chất phức tạp của các công 

nghệ trong cuộc CMCN 4.0, sinh viên được các trường đại học đào tạo là đối tượng 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, phù hợp nhất để sử dụng và phát triển các công 

nghệ này, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế. Vì thế, WEF (2018) cho 

rằng một chiến lược NHRD trong bối cảnh CMCN 4.0 nhất định phải bao gồm việc 

xây dựng một hệ thống trường đại học quốc gia đủ mạnh trong cả hoạt động phát triển 

và phổ biến công nghệ. 
 

Riminucci, Michela (2018) chỉ ra rằng muốn xây dựng chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực phù hợp với sự thay đổi được tạo ra bởi CMCN 4.0 cần phải có một 

hệ thống dữ liệu số lớn thật đầy đủ. Buhr Daniel & Stehnken Thomas (2018) nghiên 

cứu chính sách phát triển trong kỷ nguyên CMCN 4.0 ở các nước Đức, Anh, Pháp, 

Ý. Nghiên cứu nhấn mạnh đến chính sách thúc đẩy sáng tạo trong nền kinh tế, coi 

đây là chính sách cốt lõi để nền kinh tế tận dụng thành công CMCN 4.0. Vì chính 

sách thúc đẩy sáng tạo quan trọng như vậy nên chính sách phát triển nguồn nhân lực 

cũng phải tập trung phát huy khả năng sáng tạo của người lao động trong đó tập trung 

vào nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Để làm được điều này, các tác giả 

cho rằng cần phải phát triển một thị trường số thống nhất trên khắp Châu Âu đảm bảo 

khả năng cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể. Ngoài ra vấn đề hợp tác giữa khu 

vực nhà nước và khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy sáng tạo là vô cùng quan trọng.
 

2.3. Vai trò của giáo dục đại học trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia phù hợp với bối cảnh cmcn 4.0 và kinh nghiệm của một số nước 

2.3.1 Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đối với nền kinh tế 

trong bối cảnh CMCN 4.0 

Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu khẳng định vai trò của nguồn nhân lực 

chất lượng cao, trình độ cao đối với nền kinh tế sản xuất công nghiệp dựa nhiều vào 
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khoa học kỹ thuật. Mô hình tăng trưởng R&D do Paul Romer (1993) đề xuất là một 

ví dụ trong đó ông chia nền kinh tế thành hai khu vực khu vực sản xuất hàng hóa tiêu 

dùng, đầu tư và khu vực sản xuất tri thức (khu vực R&D). Giống như mô hình tân cổ 

điển do Solow (1987) đề xuất, kết luận về tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai 

phụ thuộc vào tốc độ tiến bộ khoa học công nghệ không có gì thay đổi. Tuy nhiên lúc 

này tốc độ tiến bộ khoa học công nghệ không còn là một biến định trước nữa mà nó 

phụ thuộc vào “sản lượng” tri thức mới do khu vực R&D tạo ra, mà khu vực này cũng 

sử dụng lao động như một khu vực sản xuất bình thường chỉ có điều lao động này là 

lao động trình độ cao. Mô hình kết luận, về phía lao động trình độ cao nếu gia tăng 

được số lượng cũng như hiệu quả sử dụng thông qua tư bản trang bị cho khu vực 

R&D thì tốc độ tiến bộ khoa học công nghệ sẽ gia tăng và từ đó là tăng trưởng kinh 

tế trong dài hạn. Tương tự như mô hình R&D, mô hình vốn nhân lực do Romer, 

Mankiw và Weil (1992) đề xuất cũng ra được kết luận tương tự, tuy nhiên mô hình 

này cố gắng quy nguồn lực lao động với số lượng và trình độ cho trước vào thành 

phần tư bản và coi nó như một dạng tư bản đặc biệt có lợi tức chí ít là không đổi theo 

quy mô. Điều này sẽ giúp tại trạng thái dừng trong dài hạn, nền kinh tế vẫn có thể gia 

tăng tăng trưởng nếu gia tăng được vốn nhân lực hay nói cách khác là gia tăng số 

lượng nguồn lao động chất lượng cao, trình độ cao. Đối với các nghiên cứu thực 

nghiệm dựa trên số liệu thực tế, các nhà kinh tế học cũng tìm thấy bằng chứng rằng 

nguồn lao động chất lượng cao, trình độ cao sẽ tác động tích cực đến tăng trưởng 

trong dài hạn thông qua việc gia tăng các ý tưởng sáng tạo (khởi nguồn của tiến bộ 

công nghệ), đẩy nhanh quá trình học hỏi qua làm việc từ đó làm gia tăng năng suất 

và cuối cùng là ảnh hưởng biên tích cực đến các thế hệ lao động về sau (Glenda Kruss 

và đồng nghiệp, 2015; Hoenack, 1993; Hanushek, 2016). 

Tại Việt Nam, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với nền kinh tế 

cũng được quan tâm nghiên cứu, đặc biệt là trong bối cảnh CMCN 4.0. Lương Đình 

Hải (2018) cho rằng việc nuôi dưỡng và giáo dưỡng thế hệ hôm nay ra sao sẽ quyết 

định quy mô, nhịp độ, định hướng và chất lượng phát triển sản xuất và xã hội trong 

20 - 30 năm sau. Vì thế trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ ngày nay giáo 

dục, đào tạo cùng với khoa học và công nghệ phải là động lực cơ bản, là quốc sách 

hàng đầu của các quốc gia. Nguyễn Sinh Cúc (2014) kết luận trong bối cảnh hội nhập 
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kinh tế quốc tế, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là rất cần thiết và để 

làm được việc này chính phủ cần phải chú trọng cả vấn đề xây dựng lẫn sử dụng 

nguồn lực này sao cho hiệu quả.
 
Võ Đại Lược (2011) lại gắn phát triển nguồn nhân 

lực với phát triển bền vững. Trong đó tác giả chỉ ra “phát triển nguồn nhân lực phụ 

thuộc vào ba nhân tố chủ yếu: người lao động phải tự rèn luyện phấn đấu gia tăng giá 

trị tổng thể của bản thân mình; nhà nước phải có chính sách giáo dục đào tạo tốt, sử 

dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; thị trường giữ vai trò phân bố nguồn lực hợp lý; 

các doanh nghiệp đào tạo, sử dụng các nguồn lực có hiệu quả.” Huỳnh Thành Đạt 

(2016) khai thác mối quan hệ giữa chính sách khoa học công nghệ và đào tạo nguồn 

nhân lực của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0. Tác giả chỉ ra rằng để có thể xây 

dựng được chiến lược đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả, chính phủ cần xác định trước 

chính sách công nghiệp phù hợp với giai đoạn “cất cánh” của nền kinh tế hiện nay. 

Như vậy qua các nghiên cứu có thể thấy nguồn nhân lực chất lượng cao, trình 

độ cao có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế trong bối 

cảnh CMCN 4.0 bởi đây là lực lượng duy nhất có khả năng sử dụng hiệu quả các 

công nghệ  4.0, từ đó làm gia tăng lợi tức cho các khoản đầu tư trong nền kinh tế, làm 

gia tăng tăng trưởng kinh tế. Đây cũng chính là lực lượng có thể tạo ra những thứ như 

sáng tạo, cách tân một cách liên tục nói một cách khác, đây là lực lượng tạo ra phát 

triển một cách bền vững. Bên cạnh việc sử dụng và có thể làm mới các công nghệ 

trong cuộc CMCN 4.0, tầng lớp lao động trình độ cao, chất lượng cao có một mức 

thu nhập vừa đủ cao để hấp thụ hết sản lượng gia tăng nhờ kỹ thuật sản xuất tân tiến 

hiện đại, thậm chí việc tiêu dùng có ý thức của họ còn thúc đẩy việc giải quyết các 

vấn đề về môi trường, xã hội.    

2.3.2 Giáo dục đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao  

Nguyễn Đình Đức (2018) nhận định khoa học và công nghệ là “chiếc đũa thần” 

để đưa dân tộc ta theo kịp và sánh vai các nước trên thế giới. Và nguồn nhân lực chất 

lượng cao chuẩn quốc tế, nắm vững kiến thức và khoa học công nghệ hiện đại, sẽ là 

chủ nhân của những chiếc đũa thần - là lớp người quyết định tương lai của dân tộc 

trong thế kỷ 21 và trong suốt lịch sử phát triển của đất nước. 
 

Nguyễn Phan Anh (2018) và Chu Thị Bích Ngọc (2018) nghiên cứu tác động 

của cuộc CMCN 4.0 tới hệ thống giáo dục. Với những công nghệ cao được sử dụng 
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trong cuộc cách mạng này, các tác giả đều khẳng định hệ thống giáo dục và đào tạo 

sẽ đóng vai trò quyết định giúp quốc gia có tận dụng được những lợi thế mà cuộc 

cách mạng này mang lại. 
 

Theo hướng tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, một nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Minh Phước (2011) khi tổng kết các mô hình phát triển nguồn nhân lực 

thành công trên thế giới đều nhận thấy vai trò trung tâm của hệ thống giáo dục trong 

đó người học được giáo dục toàn diện và phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. 

Bên cạnh đó việc tạo ra môi trường thuận lợi giúp nguồn nhân lực thể hiện được hết 

khả năng của mình cũng được các quốc gia lưu ý. Nói cách khác họ có một chiến 

lược bài bản để phát triển nguồn nhân lực quốc gia từ việc xây dựng nguồn nhân lực 

chất lượng cao, đến thu hút sử dụng nguồn nhân lực này, biến nó thành sức mạnh 

kinh tế.
 
Nguyễn Thu Thủy và đồng nghiệp (2018) đưa ra nhận định Việt Nam cần xây 

dựng được những chính sách mang tính đột phá về nguồn lực chất lượng cao mà cụ 

thể ở đây là nguồn lực khoa học công nghệ. Để tìm cơ sở khoa học cho việc này, 

nhóm tác giả đã phân tích các nhân tố tác động đến nguồn nhân lực khoa học công 

nghệ và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ từ Nhật Bản, Ấn 

Độ và Phillipines; sau đó kết hợp với việc so sánh trình độ phát triển nguồn nhân lực 

khoa học công nghệ giữa ba nước và Việt Nam để từ đó đề xuất các bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam.
 

Trên thế giới, các nghiên cứu hầu hết chỉ ra rằng giáo dục đại học là nguồn 

chính để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao (Ou và Zhao, 2016). 

Đương nhiên các tập đoàn lớn trên thế giới hiện tại cũng có thể bằng hoạt động đào 

tạo nội bộ của mình chủ động tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với doanh nghiệp tuy 

nhiên con số này không nhiều. Phần lớn lao động trình độ cao, chất lượng cao vẫn 

được tạo ra bởi các trường đại học mà phần nhiều là đại học tốp đầu ở mỗi quốc gia. 

Tuy nhiên các nghiên cứu cũng lưu ý rằng để duy trì được khả năng tạo ra nguồn 

nhân lực có trình độ thì các trường đại học phải gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo 

với thực tiễn (nhu cầu thực về lao động từ các công ty) (Machin và McNally, 2007), 

đồng thời thúc đẩy hoạt động sáng tạo khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên 

(Calcagnini và đồng nghiệp, 2014). Điều này dẫn đến những thách thức liên quan đến 
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nguồn quỹ hoạt động và đây là lúc chính phủ có thể có những chính sách can thiệp 

để thúc đẩy hoạt động nâng cao hiệu quả của các trường đại học bằng các nguồn tài 

trợ công hoặc ưu đãi thuế (Lauder và Mayhew, 2020). 

Như vậy có thể thấy, các nhà nghiên cứu đều cho rằng phải nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo ở các cơ sở giáo dục (công và tư) thì mới có thể tạo ra nguồn 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao trong đó giáo dục đại học đóng vai trò quan 

trọng nhất.  

2.3.3 Kinh nghiệm của một số nước về phát huy vai trò của giáo dục đại học trong 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

Để phát huy tốt nhất vai trò của giáo dục đại học trong phát triển nguồn nhân 

lực quốc gia nói chung và chiến lược NHRD nói riêng thì cần thiết phải có mục tiêu 

nâng cấp chất lượng của hệ thống giáo dục đại học.  Một khi đã có những cơ sở giáo 

dục đại học có chất lượng ở mức độ khu vực và trên thế giới thì mới dễ dàng thực 

hiện các chiến lược NHRD đặc biệt là trong bối cảnh CMCN 4.0. 

Theo WEF (2018), với tính chất phức tạp của các công nghệ trong cuộc CMCN 

4.0, sinh viên được các trường đại học đào tạo là đối tượng nhân lực chất lượng cao, 

trình độ cao, phù hợp nhất để sử dụng và phát triển các công nghệ này, từ đó thúc đẩy 

sự tăng trưởng của nền kinh tế. Vì thế, WEF (2018) cho rằng một chiến lược NHRD 

trong bối cảnh CMCN 4.0 nhất định phải bao gồm việc xây dựng một hệ thống trường 

đại học quốc gia đủ mạnh ở đẳng cấp quốc tế trong cả hoạt động phát triển và phổ 

biến công nghệ.  

Theo Jamil Salmi và Phillip G.Altbach (2011) để có thể xây dựng một cơ sở 

giáo dục đại học đẳng cấp quốc tế cần phải có những yếu tố sau đây: i) Có chính sách 

thu hút học giả tài năng trong nước và đặc biệt là quốc tế về làm việc   ii) Sử dụng 

tiếng anh làm ngôn ngữ chính để giảng dạy và nghiên cứu   iii) Tập trung vào những 

ngành hẹp mà mình có lợi thế   iv) Sử dụng hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

chung để định hướng cho các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu   v) Giới thiệu những 

cách tân lớn trong giáo trình và phương pháp sư phạm. Hai tác giả cũng lưu ý để có 

thể thực hiện đầy đủ các yếu tố kể trên thì các cơ sở giáo dục đại học cần một nguồn 

vốn tương đối lớn, trong thực tiễn nguồn vốn này phần nhiều đến từ sự tài trợ của 

chính phủ và một phần nhỏ là đến từ việc tăng học phí. Ngoài ra, dù áp dụng đồng bộ 
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những yếu tố kể trên nhưng để từ một trường đại học bình thường vươn lên đạt đẳng 

cấp quốc tế thì quãng thời gian nhanh nhất thông thường từ 12 - 15 năm (Simon 

Marginson, 2011). 

Sau đây là một số kinh nghiệm phát triển cơ sở giáo dục đại học/chương trình 

đào tạo đẳng cấp quốc tế trên thế giới: 

i) Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện những nỗ lực rất lớn nhằm tăng cường 

nhiệm vụ nghiên cứu của các trường đại học thông qua việc mở rộng đào tạo sau đại 

học (khu vực đào tạo đòi hỏi ứng dụng nhiều nghiên cứu khoa học), tăng quỹ tài trợ 

cũng như xây dựng các cơ chế thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ở các trường đại học 

(Guanzi Shen, 2011). Việc chuyển đổi từ hệ thống giáo dục đại học tinh hoa (trường 

có năng lực nghiên cứu tốt và có thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế) sang 

giáo dục đại học đại chúng không làm yếu đi việc theo đuổi tính tinh hoa (đẳng cấp) 

trong giáo dục đại học ở Trung Quốc. Hệ thống giáo dục đại học đại chúng đã không 

thay thế hoàn toàn hệ thống giáo dục tinh hoa mà ngược lại còn trở thành nơi để bảo 

vệ hệ thống giáo dục tinh hoa.  

ii) Kinh nghiệm của Malaysia  

Trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia là quốc gia đi đầu (bên cạnh Singapore) 

về việc lên kế hoạch thay đổi hệ thống giáo dục sao cho phù hợp với yêu cầu của 

CMCN 4.0. Trong quá khứ, Malaysia cũng là nước sớm có tư duy xem giáo dục đại 

học là một ngành công nghiệp quan trọng và có những chính sách tốt để phát triển 

giáo dục đại học rất đáng học hỏi. Một mặt, Malaysia tập trung đầu tư mạnh cho một 

số trường đại học công lập lớn để nhanh chóng trở thành lá cờ đầu, sánh vai với các 

trường đại học có danh tiếng trên thế giới nhằm tạo thương hiệu cho giáo dục đại học 

của đất nước, mặt khác, Malaysia tìm mọi cách để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu 

tư (cá nhân hoặc tập đoàn) tham gia vào giáo dục, trong đó quan trọng nhất là xây 

dựng một cơ sở pháp lý phù hợp và ổn định để thừa nhận quyền sở hữu và quản lý tài 

sản hợp pháp của các nhà đầu tư.  

iii) Kinh nghiệm của Singapore 

Trong khu vực ASEAN, ngân sách dành chi cho giáo dục của Singapore luôn 

đạt mức cao nhất nhì thế giới. Chi tiêu của Chính phủ Singapore cho phát triển giáo 
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dục và đào tạo liên tục tăng từ 2,8% GDP (năm 1980) lên 4,1% GDP (năm 1990) và 

hiện lên đến gần 10% GDP (năm 2012) là minh chứng cho sự quan tâm của Chính 

phủ Singapore đối với phát triển nguồn nhân lực. Chính sách giáo dục nhằm tạo lập 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho Singapore được thể hiện ở những điểm chính sau: 

Chính phủ Singapore giữ vai trò dẫn dắt chủ đạo trong phát triển giáo dục và đào tạo. 

Nhà nước chỉ đầu tư vào rất ít trường công lập để tạo mô hình điểm có chất lượng 

cao và thực hiện chính sách tín dụng thích hợp để thu hút đào tạo nhân tài. Đối với 

khối ngoài công lập, Chính phủ tạo điều kiện để phát triển, khuyến khích việc liên 

thông, liên kết với nước ngoài, mời gọi các đại học quốc tế đặt chi nhánh... Quan 

điểm về giáo dục đã được Chính phủ ủng hộ trên nhiều phương diện: ưu tiên ngân 

sách, trường học mở rộng cửa cho tất cả mọi người có điều kiện học tập, đào tạo toàn 

diện có kết hợp giữa khoa học - kỹ thuật với nền văn hóa truyền thống.  

2.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực trong bối cảnh CMCN 4.0 

2.4.1 Bài học kinh nghiệm nói chung 

2.4.1.1 Bài học kinh nghiệm từ các nước đang phát triển 

Từ những chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia của các nước tiên 

phong này có thể thấy một số kinh nghiệm sau đây: 

- Chuyển đổi mô hình phát triển nguồn nhân lực quốc gia khi đưa khu vực tư 

nhân tham gia nhiều hơn trong việc phát triển nguồn nhân lực quốc gia.  

- Tập trung vào cải thiện nâng cao hoạt động của hệ thống giáo dục, đào tạo. 

Việc nâng cao này có thể được thực hiện thông qua việc xã hội hóa giáo dục như kinh 

nghiệm đầu tiên nhưng cũng có thể được làm thông qua việc chính phủ chủ động đầu 

tư xây dựng những trường đại học đẳng cấp quốc tế. 

- Phân công công việc rõ ràng hơn giữa các bộ ban ngành kể cả quy trách 

nhiệm thực hiện chiến lược, trong đó cân nhắc nên có một cơ quan chuyên trách phụ 

trách việc hoạch định, giám sát thực thi các chính sách lớn về nguồn nhân lực.  

- Dành một nguồn lực lớn hơn cho việc thực hiện chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực quốc gia. Đây là một yếu tố tiên quyết để có thể thực hiện chiến lược 

thành công.  
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2.4.1.2 Bài học kinh nghiệm từ các nước phát triển 

Tuy khác nhau về điều kiện và mô hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia tuy nhiên chúng ta có thể học hỏi một số bài học sau từ các nước phát triển: 

- Phát triển mạnh mẽ khu vực tư nhân, thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân 

trong việc thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia.  

- Nguồn lực để thực hiện phát triển nguồn nhân lực quốc gia có thể tiến hành 

thông qua xã hội hóa, nguồn ngân sách không phải con đường duy nhất.  

- Vai trò sống còn của các trường đại học đẳng cấp thế giới trong việc tạo ra 

nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đủ sức đáp ứng yêu cầu của cuộc 

CMCN 4.0.  

- Tăng cường giao lưu với nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao từ các 

quốc gia khác. Trong việc nâng cao trình độ của người lao động thì quá trình giao lưu 

học hỏi giữa người lao động trong và ngoài nước cũng đóng một vai trò nhất định.  

2.4.2 Bài học kinh nghiệm dành riêng cho giáo dục đại học nằm trong chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực quốc gia trong bối cảnh CMCN 4.0  

Nhìn chung các chiến lược này đều đã được các quốc gia kể trên thực hiện và 

thu về những thành quả bước đầu do đó Việt Nam có thể học hỏi một số kinh nghiệm 

sau đây: 

- Cần thiết phải xây dựng những trường đại học đẳng cấp khu vực và nếu được 

là thế giới. 

- Các trường đại học nên được khuyến khích chuyển sang các hình thức giảng 

dạy phù hợp với công nghệ 4.0 trong đó có sử dụng các công nghẹ này như phương 

pháp học tập kết hợp (blended learning). Các chương trình học nên có các học phần 

đào tạo các kỹ năng, kiến thức phù hợp với công nghệ 4.0 được áp dụng trong công việc. 

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp.  

- Đẩy mạnh năng lực tự học - tự nghiên cứu suốt đời của người học vì đây 

chính là năng lực nền tảng của CMCN 4.0. Trong cuộc CMCN 4.0, công nghệ biến 

đổi không ngừng    

- Có cơ chế tạo ra sự cạnh tranh trong các trường đại học để nhận được tài trợ 

lớn từ ngân sách 
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CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN 

LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, TRÌNH ĐỘ CAO CỦA VIỆT NAM VÀ CƠ HỘI, 

THÁCH THỨC CỦA CMCN 4.0 ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT 

LƯỢNG CAO, TRÌNH ĐỘ CAO 

 

3.1. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 
 

3.1.1 Tổng quan về thị trường lao động Việt Nam hiện nay 

3.1.1.1 Thực trạng về cung lao động 

Khái quát chung về nguồn cung lao động 

Dân số Việt Nam gia tăng liên tục, tuy nhiên tốc độ tăng giảm dần trong giai 

đoạn 2009 - 2019. 

Tốc độ tăng dân số, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử ở mỗi thời kỳ có sự biến động tuy nhiên 

dân số Việt Nam duy trì được xu hướng tăng liên tục. Theo kết quả đánh giá sơ bộ 

tính đến đầu tháng 4/2019 của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, Việt Nam hiện có hơn 

96,4 triệu người, tăng hơn 10 triệu người so với năm 2009, đứng thứ 15 trên thế giới 

về dân số (UNFPA (2019)). Tỷ lệ tăng dân số bình quân trong giai đoạn này khoảng 

1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 1999-2009 (1,18%/năm).   

Hình 3.1. Dân số Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019 

Đơn vị: Nghìn người 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, số liệu thống kê, 2009 - 2019 
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Cơ cấu tuổi dân số có sự thay đổi rõ rệt, tỷ suất sinh và tỷ suất tử giảm mạnh, 

tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tăng cao, Việt Nam đang trong giai đoạn “cơ cấu 

dân số vàng”. 

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, tổng tỷ lệ phụ thuộc của dân số Việt Nam 

bắt đầu giảm từ những năm 1975 (với  giá trị là 90,5%), giảm nhanh trong những năm 

giữa thập niên 80 và đến năm 2010 tỷ lệ này chỉ còn 43%. Như vậy,Việt Nam chính 

thức bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” từ năm 2010 và đến nay vẫn đang trong 

giai đoạn này. Thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” ở Việt Nam được dự báo sẽ kéo dài 

trong khoảng 30 năm. 

Hình 3.2. Cơ cấu tuổi dân số ở Việt Nam giai đoạn 1975 - 2019 

Đơn vị: % 

 

Nguồn: World Bank, Data, 1975 - 2019 

Hình 3.3. Tháp dân số Việt Nam các năm 2009, 2019 

Đơn vị: % 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở, 2019 
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Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em (<15) trên tổng dân số giảm mạnh, từ 42,58% năm 

1975 xuống còn 24,12% năm 2009. Xu hướng này đảo chiều trong giai đoạn 10 năm 

tiếp theo với tốc độ tăng trung bình là 0,09%/năm, mặc dù vậy, tỷ lệ trẻ em trên tổng 

dân số năm 2019 (24,3%) vẫn thấp hơn đáng kể so với năm 1975. Tỷ lệ trẻ em giảm 

mạnh giúp giảm gánh nặng phụ thuộc trong xã hội cũng gia tăng các cơ hội đầu tư 

cho giáo dục, đào tạo, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.Việc giảm xuống 

của tỷ lệ trẻ em và sự gia tăng mạnh mẽ của tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động đã 

dẫn đến việc tỷ lệ phụ thuộc chung trong xã hội giảm xuống đáng kể. 

Hình 3.4. Tỷ lệ phụ thuộc chung ở Việt Nam giai đoạn 1979 - 2019 

Đơn vị: % 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở, 1979, 1989, 1999, 

2009, 2019 

Xu hướng già hóa dân số bắt đầu xuất hiện và diễn ra khá nhanh. 

Cùng với sự gia tăng của lực lượng lao động và sự giảm xuống của tỷ lệ phụ 

thuộc, xu hướng già hóa dân số ở nước ta cũng bắt đầu xuất hiện và diễn biến khá 

nhanh trong những năm gần đây. Nhìn từ bảng số liệu 3.1, mặc dù tỷ lệ phụ thuộc 

người cao tuổi không có sự chênh lệch đáng kể qua các năm do số lượng người cao 

tuổi và dân số trong tuổi lao động cùng tăng lên, nhưng tổng số người cao tuổi đã 

tăng mạnh về số lượng (từ 1,4 triệu người năm 1979 lên 7,4 triệu người năm 2019). 
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Bảng 3.1. Dân số cao tuổi ở Việt Nam giai đoạn 1979 - 2019 

Năm 1979 1989 1999 2009 2019 

Tỷ lệ phụ thuộc người 

cao tuổi (>64) (%) 
8,9 8,4 9,4 9,3 11,3 

Tỷ lệ người cao tuổi (%) 4,7 4,8 5,8 6,4 7,7 

Chỉ số già hóa 16 17 24 36 48,8 

Tổng dân số cao tuổi 

(triệu người) 
1,14 3,1 4,4 5,5 7,4 

 

 Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra Dân số và nhà ở, 1979, 1989, 1999, 

2009, 2019 

Cơ cấu lao động theo khu vực thành thị/nông thôn 

Cấu trúc tuổi của dân số phụ thuộc vào tỷ suất sinh, tỷ suất tử và mức độ di 

dân của dân số. Sự khác biệt về ba tỷ suất nhân khẩu học này giữa hai khu vực thành 

thị và nông thôn thường rất lớn.  

Tỷ suất sinh của cả hai khu vực thành thị và nông thôn đều giảm xuống, chênh 

lệch tỷ suất sinh giữa khu vực nông thôn và thành thị cũng giảm xuống đáng kể trong 

giai đoạn 2009 - 2019.  
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Hình 3.5. Tháp dân số nông thôn và thành thị Việt Nam năm 2009, 2019 

Đơn vị:% 

         

         

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở, 2009, 2019 

Tỷ suất tử của cả hai khu vực giảm xuống, tốc độ giảm tỷ lệ tử của nông thôn 

cao hơn của thành thị trong giai đoạn 2009 - 2019. 
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Bên cạnh những ảnh hưởng từ tỷ suất sinh, tỷ suất tử cũng khiến cho cơ cấu 

tuổi của khu vực thành thị và nông thôn có sự khác biệt. Theo tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019, tỷ suất tử ở cả nông thôn và thành thị trong giai đoạn 2009 - 2019 

đều giảm xuống. Cụ thể, ở nông thôn tỷ lệ này giảm từ  0,74% (2009) xuống 0,69% 

(2019), trong khi đó ở thành thị tỷ lệ này giảm từ 0,55% (2009) xuống 0,51% (2019). 

Điều này khiến cho tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên ở cả nông thôn và thành thị đều 

có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 2009 - 2019 

Di cư giữa thành thị và nông thôn tăng mạnh, chủ yếu là người trong độ tuổi 

lao động di cư từ nông thôn ra thành thị trong giai đoạn 2009-2019. 

Kể từ khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị 

trường, đặc biệt là từ sau năm 1999 khi kinh tế Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh mẽ, 

xu hướng di cư nội địa về khu vực thành thị cũng bắt đầu tăng mạnh. Theo kết quả 

tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trong số 88,4 triệu dân từ 5 tuổi trở lên, số 

người di cư là 6,4 triệu người, chiếm 7,3%. Trong đó, di cư giữa các tỉnh chiếm tỷ lệ 

lớn nhất (3,2%), cao hơn di cư trong huyện (2,7%) và di cư giữa các huyện (1,4%). 

Hệ quả của quá trình di cư này là sự thay đổi trong cơ cấu tuổi dân số của cả khu vực 

nông thôn và thành thị.  

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế - xã hội 

Có sự thay đổi đáng kể trong tỷ suất sinh, tỷ suất tử ở các vùng kinh tế. Chênh 

lệch tỷ suất sinh giữa các khu vực có chiều hướng giảm xuống trong khi đó chênh 

lệch tỷ suất tử giữa các khu vực lại có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 2009 - 2019. 

Bảng 3.2 Tổng tỷ suất sinh theo vùng kinh tế - xã hội năm 2009, 2019 

Đơn vị: Số con/phụ nữ 

 2009 2019 

Cả nước 2,03 2,09 

Trung du và miền núi phía Bắc 2,24 2,43 

Đồng bằng sông Hồng 2,11 2,35 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 2,21 2,32 

Tây Nguyên 2,65 2,43 

Đông Nam Bộ 1,69 1,56 

Đồng bằng sông Cửu Long 1,84 1,8 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở, 2019 
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Trong giai đoạn 2009 - 2019, khu vực Đông Nam Bộ luôn là vùng có tỷ lệ sinh 

thấp nhất cả nước, tiếp theo là các vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng 

sông Hồng. Tây nguyên luôn là vùng có tỷ lệ sinh cao nhất cả nước, cao thứ hai là 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc.  

Bảng 3.3 Tỷ trọng dân số các vùng kinh tế - xã hội chia theo 3 nhóm tuổi lớn ở 

Việt Nam các năm 2009, 2019 

Đơn vị: % 

Nhóm tuổi 
2009 2019 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

Cả nước 24,13 69,37 6,5 24,3 68 7,7 

Trung du và miền núi phía Bắc 26,86 67,4 5,71 28,1 65,3 6,6 

Đồng bằng sông Hồng 22,5 69,54 7,96 24,7 66 9,3 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung 
25,9 66,5 7,6 25,0 66,1 8,9 

Tây Nguyên 32,21 63,83 3,96 29,3 65,6 5,1 

Đông Nam Bộ 21,14 74,19 4,67 20,8 73,9 5,3 

Đồng bằng sông Cửu Long 23,72 70,29 5,99 22,0 69,5 8,4 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở, 2009, 2019 

 Mức độ di cư giữa các khu vực tăng lên đáng kể qua các năm. Đông Nam Bộ 

là khu vực có mức độ nhập cư cao nhất nước, tỷ trọng dân số trong nhóm tuổi lao 

động cũng luôn dẫn đầu cả nước trong giai đoạn 2009 - 2019. 

 Mức độ di dân cũng tạo nên sự khác biệt giữa cơ cấu tuổi dân số của các vùng 

kinh tế - xã hội cũng như sự thay đổi cơ cấu tuổi của các khu vực này theo các năm. 

Đông Nam Bộ là khu vực có mức độ nhập cư lớn nhất nước, do đó đây luôn là khu 

vực có tỷ trọng dân số trong nhóm tuổi 15 - 64 cao nhất nước (74,19% (2009) và 

73,95 (2019)). Mức độ nhập cư cũng là nguyên nhân khiến cho khu vực này tuy có 

tỷ suất tử thấp nhưng lại có tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên không cao (5,3% năm 

2019). Ngược lại, mức độ xuất cư cao cũng là nguyên nhân  khiến cho khu vực Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tuy có tỷ suất tử ở mức trung bình nhưng lại có 

tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên ở mức rất cao (7,6% (2009) và 8,9% (2019)). Do 
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người di cư chủ yếu thuộc nhóm tuổi trẻ nên việc mức độ nhập cư cao sẽ làm tăng tỷ 

trọng của nhóm tuổi 15 - 64 và giảm tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên một cách tương 

đối. Ngược lại, mức độ xuất cư cao sẽ làm tỷ trọng dân số từ 15 - 64 sẽ giảm đi và 

làm tăng tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên một cách tương đối.   

Như vậy, trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế -xã hội, cơ 

cấu dân số, đặc biệt là cơ cấu tuổi dân số đã có những chuyển biến, thay đổi rõ rệt. 

Cụ thể, dân số Việt Nam bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” từ năm 2010 và 

hiện vẫn đang trong giai đoạn này. Dân số trong độ tuổi lao động tăng nhanh về cả tỷ 

trọng lẫn số lượng tuyệt đối. Đồng thời, tỷ suất sinh và tỷ suất tử giảm xuống khiến 

cho tỷ lệ phụ thuộc chung toàn xã hội giảm xuống đáng kể trong thời gian qua. Bên 

cạnh đó, tuy vẫn đang nằm trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” nhưng dân số Việt 

Nam đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của quá trình già hóa dân số. 

3.1.1.2 Thực trạng về cầu lao động 

Quy mô cầu nhân lực 

Theo “Báo cáo tình hình lao động việc làm quý IV và năm 2020” của TCTK, 

dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng đây là giai đoạn Việt Nam chống dịch 

tốt nên số lượng lao động làm việc trong doanh nghiệp đến tháng 12/2020, khoảng 

12,6 triệu người. Nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp thay đổi 

tích cực theo hướng cần nhiều lao động trình độ cao.  

Cơ cấu cầu nhân lực 

Trong số 17 ngành kinh tế cấp I, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 

xu hướng giảm nhanh lao động nhưng vẫn là ngành có số lượng lao động lớn nhất, 

dự báo đến năm 2020 có khoảng trên 20 triệu người làm việc trong ngành này (giảm 

gần 5 triệu người so với năm 2015); ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục 

được dự báo là ngành tập trung lao động đứng thứ hai, dự báo khoảng trên 9,7 triệu 

người (tăng hơn 2 triệu người so với năm 2015); ngành được dự báo có số lượng lao 

động lớn thứ ba là ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác: khoảng 8,5 triệu người (tăng khoảng 1,8 triệu người so với năm 2015); 

ngành sử dụng nhiều lao động tiếp theo là xây dựng, dự báo đến năm 2020, lao động 

ngành xây dựng khoảng gần 5 triệu người (tăng khoảng 1,5 triệu so với năm 2015); 

lao động ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống dự báo khoảng 2,5 triệu lao động (tăng 
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khoảng 300.000 so với năm 2015); ngành vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc dự báo 

có khoảng 2,3 triệu lao động (tăng khoảng 400.000  so với năm 2015); hoạt động tài 

chính ngân hàng và bảo hiểm giảm gần 50% lao động (từ 0,73 triệu lao động năm 

2015 xuống còn 0,36 triệu năm 2020)... 

Một số nhóm nghề dự báo có nhu cầu lao động tăng cao năm 2020 so với năm 

2015 như: Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị (tăng hơn 2 triệu người); nhà 

chuyên môn bậc cao (tăng 1,3 triệu người); Nhân viên dịch vụ và bán hàng (tăng 1,4 

triệu người)... Những nhóm nghề giảm nhiều lao động như: Lao động giản đơn (giảm 

2,6 triệu người); nhân viên văn phòng (giảm 670 người)... 

Năng suất lao động 

Theo khảo sát của Ngân hàng thế giới và Viện Nghiên cứu quản lý trung ương 

(CIEM) (2012) với sự tham gia của 350 công ty thuộc lĩnh vực sản xuất và dịch vụ 

tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận, 66% người sử dụng lao động nước ngoài và 

36% doanh nghiệp trong nước không hài lòng với chất lượng giáo dục và đào tạo 

nguồn nhân lực Việt Nam. 

WB (2019) đánh giá trên thang điểm 10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam 

chỉ đạt 3,79, xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng. Trong khi đó Hàn Quốc 

đạt 6,91 điểm, Ấn Độ 5,76, Malayssia 5,59. Chỉ số cạnh tranh nguồn nhân lực Việt 

Nam cũng chỉ đạt 3,39/10.  

Chất lượng lao động không cao dẫn tới NSLĐ của Việt Nam xuất phát điểm 

thấp. Tuy nhiên dần dần NSLĐ của Việt Nam được cải thiện liên tục đáng kể theo 

hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng NSLĐ cao trong khu vực 

ASEAN. Năng suất lao động của Việt Nam bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 

5,8%/năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015 (4,3%) và vượt mục tiêu đề ra (5%). Đóng 

góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) bình quân 5 năm đạt khoảng 45,2% 

(mục tiêu đề ra là 30-35%).  

Nhìn chung, NSLĐ khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ lớn 

hơn nhiều lần khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản nhưng do tốc độ tăng NSLĐ thấp 

hơn nên khoảng cách về NSLĐ giữa khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với hai 

khu vực này ngày càng được thu hẹp. Điều này còn cho thấy các ngành công nghiệp 

và dịch vụ chưa được như kỳ vọng là những ngành kinh tế chủ chốt, động lực thúc 

đẩy tăng trưởng nhanh trong nền kinh tế. 
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3.1.1.3 Tiền lương, số giờ làm, thất nghiệp của lao động Việt Nam 

a. Vấn đề thiếu việc và thất nghiệp 

Năm 2020, do tình hình dịch bệnh tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của Việt Nam 

là 2,48%, cao hơn 0,31 điểm phần trăm so với năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực 

thành thị cao gấp hơn 2 lần khu vực nông thôn (3,89% so với 1,75%). Mức độ thất 

nghiệp của nữ cao hơn 1,5 lần so với nam (3,05% và 2,01%). Tỷ lệ thất nghiệp trong 

độ tuổi lao động khu vực thành thị là 3,89%, tăng 0,79 điểm phần trăm so với năm 

2019. Dù tăng cao hơn năm trước nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành 

thị năm 2020 đã không vượt quá 4,0%, đạt muc tiêu như Quốc hội đề ra tại Nghị 

quyết số 85/2019/QH-14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Chỉ tiêu 

này cùng với chỉ tiêu tăng trưởng GDP và các chỉ tiêu cân đối vĩ mô khác có thể được 

xem là bằng chứng quan trọng về thành công của Chính phủ trong nỗ lực thực hiện 

mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

Bảng 3.4 Cơ cấu thất nghiệp giai đoạn năm 2012-2020 

Đơn vị: % 

Phân loại 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Chung 1,96  2,18 2,10 2,18 2,31 2,22 2,19 2,17 2,48 

Nam 1,67  2,12 2,09 2,28 2,31 2,36 1,97 2,09 2,01 

Nữ 2,30  2,24 2,10 2,07 2,31 2,11 2,46 2,26 3,05 

Thành thị 3,21  3,59 3,40 3,15 3,24 3,17 3,10 3,11 3,89 

Nông thôn 1,39  1,54 1,49 1,70 1,84 1,77 1,74 1,69 1,75 

Sơ cấp nghề 2,7 3,2 3,1 1,69 2,17 1,23 1,51 1,55 2,27 

Trung cấp 3,6 3,9 4,5 3,05 2,74 2,49 2,61 2,34 4,12 

Cao đẳng 5,1 6,6 6,8 7,64 7,38 4,32 4,1 4,42 6,07 

ĐH trở lên 2,8 4,0 4,1 3,30 4,43 4,12 2,57 3,2 4,26 

Thanh niên 

(15-24) 

5,48  6,17 6,26 7,21 7,28 6,51 6,92 7,50 6,75 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ báo cáo LĐVL hàng năm, TCTK 
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b. Thu nhập 

Hình 3.6. Thu nhập hàng tháng năm 2016 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016 

Từ bản đồ năm 2016 trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch thu 

nhập của các tỉnh trong năm 2016. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông 

Nam Bộ có mức thu nhập bình quân / tháng cao nhất của lao động từ 15 tuổi trở lên 

do là trung tâm kinh tế và chính trị của cả nước với rất nhiều nhà máy và xí nghiệp.  

  



46 

Hình 3.7. Thu nhập hàng tháng năm 2017 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2017 

So với bản đồ năm 2016, ta thấy có xu hướng tăng thu nhập bình quân / tháng 

của người lao động ở các tỉnh. Từ những số liệu trên có thể kết luận rằng chênh lệch 

thu nhập giữa các tỉnh ngày càng gia tăng và tốc độ phát triển của Hà Nội, Thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh khác ở Đông Nam Bộ nhanh hơn nhiều so với các tỉnh còn 

lại của Việt Nam. 
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Hình 3.8. Thu nhập hàng tháng năm 2018 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018 

Từ số liệu năm 2018, chúng ta có thể nhận thấy rằng các thành phố lớn như 

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có mức thu nhập bình quân / tháng của người lao 

động từ 15 tuổi trở lên cao nhất. So với năm 2016, thu nhập bình quân tháng thấp 

nhất của người lao động tăng khoảng 21% và thu nhập bình quân tháng cao nhất của 

người lao động tăng 18,55%. Kết quả đạt được nhờ nguồn cung lao động ngày càng 

tăng, lao động có việc làm và năng suất tăng cao. 

  



48 

c. Số giờ làm việc của người lao động Việt Nam 

Hình 3.9. Số giờ làm hàng tuần năm 2016 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016 

Từ Biểu đồ 2016, chúng ta có thể thấy rằng 23 tỉnh có số giờ làm việc trung 

bình mỗi tuần từ 44,10 đến 46,60. Nếu chúng ta tính một ngày làm việc kéo dài 8 giờ, 

họ phải làm việc từ thứ Hai đến nửa ngày thứ Bảy hoặc cả ngày thứ Bảy.  

Hình 3.10. Số giờ làm hàng tuần năm 2017 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2017 
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So với Biểu đồ năm 2016, chúng ta có thể thấy số giờ làm việc bình quân tối 

thiểu / tuần của lao động từ 15 tuổi trở lên giảm xuống và số giờ làm việc tối đa / tuần 

của lao động từ 15 tuổi trở lên tăng lên.  

Hình 3.11. Số giờ làm hàng tuần năm 2018 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018 

Từ biểu đồ trên có thể thấy số giờ làm việc bình quân một tuần của người lao 

động từ 15 tuổi trở lên trong giai đoạn 2016 - 2018 ở 23 tỉnh là từ 44,1 đến 46,6 giờ. 

Nếu coi một ngày làm việc kéo dài 8 tiếng thì người dân ở 23 tỉnh đó làm việc bình 

thường từ 5,513 đến 5,825 ngày mỗi tuần. 

3.1.2. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam  

Theo Báo cáo phát triển con người năm 2020 được Chương trình Phát triển Liên 

Hợp Quốc (UNDP) công bố, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam tiếp tục 

được cải thiện.  

Những năm 1990 chỉ số phát triển con người của nước ta còn rất thấp từ 0,477 

tăng lên 0,576 vào năm 2000. Trong những năm gần đây đã có sự chuyển biến rõ rệt, 

cụ thể HDI năm 2010 là 0,655 đã tăng lên 0,683 năm 2016, đến năm 2019, HDI của 

Việt Nam là 0,704, xếp thứ 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 1 bậc so với năm 

2018, thuộc nhóm các nước có Chỉ số HDI ở mức cao. Đáng chú ý, bất bình đẳng về 

thu nhập (19,1%) và hệ số Gini (35,7) của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất trong số 
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các quốc gia được so sánh năm 2019. Đây là thành tựu không phải quốc gia có mức 

thu nhập trung bình thấp nào cũng đạt được. Từ năm 1990 - 2019, giá trị HDI của 

Việt Nam đã tăng 45,8%, nằm trong số các nước có tốc độ tăng HDI cao nhất trên 

thế giới. Tuy nhiên cũng có ý kiến chỉ ra tiến bộ của Việt Nam là không đồng đều. 

Từ năm 1980 - 1990 chỉ số HDI tăng trung bình chỉ ở mức yếu là 0,26%/năm, sau đó 

tăng nhanh lên mức 1,92%/năm từ 1990 đến năm 2000 trước khi giảm xuống mức 

1,33% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2008 và thấp hơn nữa là 

0,69%/năm từ năm 2008 tới nay. Tốc độ tăng bình quân của chỉ số HDI là 1,07%/năm 

từ năm 1980 đến 2016, tức là thấp hơn bình quân 1,23% của các nước có mức phát triển 

con người trung bình và mức bình quân 1,29% của khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. 

3.1.2.1 Trạng thái sức khỏe 

Sự chênh lệch về tuổi thọ của các tỉnh không rõ ràng và lớn như các tiêu chí 

khác. Trong khi người dân ở các tỉnh Đông Nam Bộ có tuổi thọ cao nhất thì người 

dân sống ở trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có tuổi thọ thấp nhất. Điều 

này là do sự khác biệt về lối sống và thiếu các cơ sở y tế chất lượng cao ở các vùng núi. 

Hình 3.12. Tuổi thọ trung bình năm 2016 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016 

So với năm 2016, tuổi thọ các tỉnh của Việt Nam không thay đổi đáng kể. Tỷ lệ 

dao động tuổi thọ trung bình giữa các tỉnh của Việt Nam là 0,1 năm. Tuổi thọ trung 

bình của các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông 



51 

Hồng là 3 tỉnh đứng đầu Việt Nam, lần lượt là 76,1 tuổi, 74,8 và 74,7 tuổi. Người dân 

Tây Nguyên vẫn có tuổi thọ thấp nhất, nhỏ hơn 5,9 tuổi so với các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Hình 3.13. Tuổi thọ trung bình năm 2017 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2017 

So với năm 2017, trong khi tuổi thọ ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng 

sông Cửu Long và Tây Nguyên tăng 0,1 năm thì tuổi thọ ở các vùng còn lại của Việt 

Nam vẫn giữ nguyên. 

Hình 3.14. Tuổi thọ trung bình năm 2018 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018 



52 

3.1.2.2 Trình độ văn hóa 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên quý IV năm 

2020 là 24,6%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 1,1 điểm 

phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ qua đào tạo của lao động khu vực thành 

thị đạt 40,8%, cao hơn 2,5 lần khu vực nông thôn (16,6%). Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên năm 2020 là 24,1%, cao hơn 1,3 điểm phần 

trăm so với năm 2019. Tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 39,9%, trong khi đó tỷ lệ này 

ở khu vực nông thôn là 16,3%. Trong số những người đang theo học ở các trường 

chuyên nghiệp trên toàn quốc thì tỷ lệ người đang theo học trình độ sơ cấp là 1,7%, trung 

cấp 20,5, cao đẳng 24,5% và Đại học trở lên là 53,3% (hình 3.15). Tỷ trọng lao động đã 

qua đào tạo ở nước ta rất thấp, cụ thể là 86,7% dân số trong độ tuổi lao động chưa được 

đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, đáng chú ý hơn là khu vực nông thôn, nơi phần lớn người 

lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài thì tỷ lệ lao động chưa được đào tạo 

chiếm 92%. Như vậy, đội ngũ lao động của ta trẻ và dồi dào nhưng chưa được trang bị 

chuyên môn, kỹ thuật.  

Hình 3.15. Tỷ lệ theo học ở các trường chuyên nghiệp năm 2020 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê 
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Hình 3.16. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 2016 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2016 

Từ bản đồ năm 2016, có thể dễ dàng nhận ra các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng 

sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ lao động có nghề kỹ thuật cao nhất 

năm 2016, lần lượt là 76,0, 74,7 và 74,63. Đây là những khu vực có diện tích đất 

rộng, tập trung nhiều thành phố lớn, khu đô thị, khu công nghiệp thuận lợi cho sản 

xuất kinh doanh nên thu hút lượng lớn lao động tập trung tại các khu vực này. 
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Hình 3.17. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 2017 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2017 

So với năm 2016, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật năm 2017 chỉ 

tăng 0,1% trên từng khu vực. Tỷ lệ tăng này rất nhẹ và chậm, gây khó khăn cho việc 

cung ứng một lượng lớn lao động chất lượng cao ra thị trường. 

 

Hình 3.18. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 2018 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018 
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So với năm 2017, tỷ lệ lao động có trình độ kỹ thuật năm 2018 ở Đông Nam 

Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên tiếp tục tăng 0,1%, trong khi tỷ lệ lao 

động có kỹ thuật ở Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Bộ 

Khu vực duyên hải miền Trung và miền Trung không đổi lần lượt là 74,7, 71,0 và 72,9. 

3.1.2.3 Trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Bảng 3.5 Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động Việt Nam 

giai đoạn 2011 -2020 

Đơn vị tính: Phần trăm 

Năm  

Chỉ tiêu                                        
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Chưa đào tạo chuyên 

môn kỹ thuật 
84,5 83,4 82,1 81,8 79,6 79,1 78,2 77,8 76,3 76 

Qua đào tạo 15,5 16,6 17,9 18,2 20,4 20,9 21,8 22,2 23,7 24 

Dạy nghề 4,0 4,7 5,3 4,9 5,1 3,2 3,4 3,4 3,7 4,7 

Trung cấp chuyên 

nghiệp 
3,7 3,6 3,7 3,7 4,0 5,3 5,2 5,4 4,7 4,4 

Cao đẳng 1,7 1,9 2,0 2,1 2,7 3,4 3,4 3,7 3,9 3,8 

Đại học trở lên 6,1 6,4 6,9 7,6 8,6 9,2 9,7 9,8 11,4 11,1 

Nguồn: Tổng cục Thống Kê 

Nhìn chung, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nước ta có chuyển biến tích cực 

theo từng năm.  

Ngoài ra, có thể nhận thấy sự bất hợp lý trong cơ cấu lao động theo cấp bậc đào 

tạo ở nước ta. Trình độ đại học nhiều nhưng trình độ kỹ thuật trực tiếp lại ít, cứ có 1 

người học đại học thì chỉ có 0,3 người học cao đẳng, 0,6 người trình độ trung cấp và 

0,4 người qua dạy nghề. Nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng này là do công tác đào 

tạo hiện nay chưa phù hợp, chất lượng đào tạo còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu 

cầu sử dụng nhân lực và nhu cầu của người học, chưa theo kịp sự chuyển biến của 

đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chưa giải 
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quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng, giữa dạy chữ với dạy người, 

dạy nghề.  

3.1.2.4 Kỹ năng, thái độ 

Từ các báo cáo về kỹ năng cần thiết trong thời đại CMCN 4.0 của WEF, ILO, 

PwC, BRIC, nghiên cứu đã tổng kết được BỘ KỸ NĂNG gồm 03 nhóm kĩ năng mà 

người lao động cần đặc biệt chú trọng, đó là  

Nhóm kĩ năng bản thân bao gồm: khả năng sáng tạo, trình độ công nghệ thông 

tin, trình độ ngoại ngữ, khả năng lập trình, kĩ năng làm việc nhóm, kỹ năng phản biện, 

tư duy logic, kỹ năng giao tiếp tốt.  

Nhóm kĩ năng thúc đẩy học tập suốt đời bao gồm khả năng học nhanh những 

thứ mới, khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn công việc, khả năng 

thích nghi với sự thay đổi trong công việc, tự tin, linh hoạt, say mê công việc, có trách 

nhiệm trong công việc.  

Nhóm kĩ năng giải quyết các vấn đề phức tạp bao gồm khả năng làm việc dưới 

áp lực về thời gian và khối lượng công việc, khả năng làm việc độc lập.  

Trong cuộc khảo sát do nhóm tiến hành đối với người lao động, kỹ năng họ 

cho là quan trọng nhất đối với nghề nghiệp của họ gồm có: khả năng sáng tạo (30%), 

Khả năng thích nghi trước sự thay đổi (32%), khả năng làm việc dưới áp lực về thời 

gian và khối lượng công việc (34%) và khả năng sử dụng ngoại ngữ (27%) khi ba kỹ 

năng này có tỷ lệ người đánh giá mức độ quan trọng từ 1 - 3 cao nhất. Ngược lại rất 

nhiều người lại coi kỹ năng lập trình là kỹ năng ít quan trọng nhất đối với nghề nghiệp 

của họ (41%), điều này có vẻ đi ngược lại với xu hướng công nghệ và yêu cầu công 

việc trong bối cảnh CMCN 4.0 hiện nay.  
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Bảng 3.6. Kỹ năng 4.0 của người lao động 

Mức 

độ 

Khả 

năng 

sáng 

tạo 

Khả 

năng 

thích 

nghi 

trước sự 

thay đổi 

Khả 

năng 

học 

nhanh 

những 

kĩ năng 

mới 

Khả 

năng 

làm 

việc 

dưới áp 

lực về 

thời 

gian và 

khối 

lượng 

công 

việc 

Kỹ 

năng 

làm 

việc 

nhóm 

để đạt 

mục 

tiêu 

Khả 

năng 

sử 

dụng 

tin học 

văn 

phòng 

Khả 

năng 

sử 

dụng 

ngoại 

ngữ 

Khả 

năng 

học 

tập 

suốt 

đời 

Kỹ 

năng 

phản 

biện, 

tư duy 

logic 

Khả 

năng 

giải 

quyết 

các 

vấn 

đề 

phức 

tạp 

Khả 

năng 

lập 

trình 

1 12.1 12.24 9.94 13.71 4.41 2.79 8.21 8.05 6.33 5.59 9.69 

2 5.89 12.24 13.72 10 7.84 5.41 7.88 6.4 9.74 10.86 2.63 

3 8.28 11.62 10.88 14.19 8.5 9.02 8.7 7.55 10.39 10.69 4.11 

4 7.17 9.89 9.15 11.13 10.29 7.21 9.36 7.88 11.2 8.22 1.48 

5 9.24 10.52 9.78 7.58 12.09 10.66 10.84 4.6 6.49 10.2 2.46 

6 9.24 7.54 9.78 10.16 11.6 14.1 10.34 6.73 10.71 8.22 4.27 

7 12.74 10.2 11.2 8.55 16.01 11.97 12.32 9.69 9.42 10.86 7.06 

8 9.55 9.42 7.57 10.81 11.6 11.31 12.32 13.46 11.53 8.72 6.4 

9 11.15 7.22 10.25 6.94 8.66 12.62 9.52 13.46 12.5 9.87 5.58 

10 9.24 6.12 4.73 4.52 6.54 10.98 7.55 14.78 7.47 12.66 9.85 

11 5.41 2.98 3 2.42 2.45 3.93 2.96 7.39 4.22 4.11 46.47 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát người lao động của nhóm nghiên cứu 

Người lao động cho biết khó khăn họ gặp phải để đạt được những kỹ năng trên 

là do không có tài chính (65%), gần 31% người lao động được hỏi lại cho rằng họ 

không có cơ hôi học hỏi các kỹ năng đó (xem Hình 3.19) 
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Hình 3.19. Khó khăn của người lao động khi tiếp cận các kỹ năng 4.0 

Đơn vị: % 

 

Nguồn : Kết quả khảo sát người lao động của nhóm nghiên cứu 

  Để cải thiện giúp đạt được các kỹ năng nghề nghiệp, trên 53% người cho rằng 

sẽ tham gia các khóa đạo tạo tại công ty, 49% người được hỏi cho biết họ sẽ học các 

khóa học trực tuyến (Hình 3.20) 

Hình 3.20 Hình thức đào tạo người lao động dự định tham gia để nâng cao kỹ 

năng 4.0 

 

Nguồn : Kết quả khảo sát người lao động của nhóm nghiên cứu 

Về nhóm kỹ năng mềm, Người lao động cho biết kỹ năng mềm họ được doanh 

nghiệp đào tạo nhiều nhất gồm có Học tập chủ động (46,5%), kỹ năng phối hợp và 

quản lý thời gian (46,9%), kỹ năng tư duy phản biện và đổi mới (41,3%), kỹ năng 

đàm phán và thuyết phục (40,3%), kỹ năng giải quyết vấn đề phức hợp (40,3%) và 

kỹ năng họ ít được đào tạo nhất là kỹ năng cài đặt và bảo hành công nghệ (8,9%). 
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Hình 3.21. Kỹ năng mềm của người lao động 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát người lao động của nhóm nghiên cứu 

Đối với doanh nghiệp, các kỹ năng nghề nghiệp doanh nghiệp tập trung đào 

tạo gồm có kỹ năng phối hợp và quản lý thời gian (52,9%) và kỹ năng giải quyết vấn 

đề phức hợp (42,9%), kỹ năng lãnh đạo và gây ảnh hưởng (42,9%). 

Hình 3.22. Kỹ năng nghề nghiệp doanh nghiệp đào tạo 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát người lao động  của nhóm nghiên cứu 
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Đối với sinh viên, Phần lớn người được khảo sát đánh giá cao mức độ quan 

trọng của các kĩ năng bản thân, kĩ năng thúc đẩy học tập suốt đời và kĩ năng giải quyết 

các vấn đề phức tạp trong công việc. Kỹ năng làm việc nhóm, có trách nhiệm trong 

công việc và khả năng làm việc độc lập là 3 kĩ năng được người khảo sát đánh giá 

cao nhất về mức độ quan trọng với tỉ lệ lần lượt là 82%, 79% và 92%. Đứng thứ hai 

về tầm quan trọng theo nhận thức của người khảo sát là nhóm công nghệ thông tin và 

lập trình (33%). Tiếp theo, hơn 30% số người được khảo sát cho rằng việc áp dụng 

kĩ năng, kiến thức vào thực tiễn công việc là không quá quan trọng do phần lớn tin 

rằng mình có thể tìm kiếm được việc làm trái với ngành học của mình. Cuối cùng về 

kỹ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ cũng không được đánh giá 

quá cao khi gần 27% số người được khảo sát giữ ý kiến trung lập về tầm quan trọng 

của các kĩ năng này.  

Bảng 3.7. Kỹ năng 4.0 của sinh viên 

Đơn vị: % 

 
Rất không  

đồng ý 

Không  

đồng ý 
Trung lập Đồng ý Rất đồng ý 

Nhóm kĩ năng bản thân      

Khả năng sáng tạo 0.77 2.16 29.48 43.52 24.07 

Trình độ công nghệ thông tin 1.58 7.10 33.44 34.86 23.03 

Trình độ ngoại ngữ 1.42 4.89 26.03 36.75 30.91 

Kĩ năng làm việc nhóm 1.42 1.26 14.53 53.55 29.23 

Kỹ năng giao tiếp tốt 1.74 2.52 25.55 38.96 31.23 

Nhóm kĩ năng thúc đẩy học tập suốt 

đời 
     

Tự tin, linh hoạt, say mê công việc 1.56 1.56 22.19 47.50 27.19 

Khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng 

vào thực tiễn công việc 
0.93 2.47 30.86 41.36 25.00 

Khả năng thích nghi với sự thay đổi 

trong công việc 
0.62 1.54 18.83 51.23 27.78 

Có trách nhiệm trong công việc 1.41 0.47 6.25 52.19 39.69 

Nhóm kĩ năng giải quyết các vấn đề 

phức tạp 
     

Khả năng làm việc độc lập 1.26 1.26 13.88 53.31 30.8 
 

Nguồn: Điều tra của nhóm nghiên cứu 
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3.1.3 Đánh giá chung về nguồn nhân lực Việt Nam 

a. Những thành tựu 

Một là nhân lực nước ta có sức khỏe ngày càng cải thiện, đảm bảo, đáp ứng 

được yêu cầu về thể lực của nhiều loại công việc khác nhau.  

Hai là số lao động biết chữ tăng lên đáng kể qua các năm nhờ các chính sách 

phổ cập giáo dục. Chênh lệch giữa tỷ lệ lao động biết chữ ở nam và nữ cũng giảm 

dần qua các năm giúp thị trường lao động Việt Nam trở nên bình đẳng hơn và tận 

dụng tốt hơn nguồn nhân lực trong nước. 

Ba là trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực được cải thiện, số lao 

động qua đào tạo ngày càng tăng giúp thị trường lao động có sức cạnh tranh cao hơn 

trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Bốn là lao động nước ta ngày càng chú trọng việc rèn luyện, nâng cao các kỹ 

năng mềm bên cạnh trình độ chuyên môn, tay nghề để dễ dàng hòa nhập với môi 

trường làm việc quốc tế. 

Năm là lao động nước ta được đánh giá là thông minh, sáng tạo, cần cù, chịu 

khó và ham học hỏi. Điều này rất cần thiết để nâng cao trình độ tay nghề của nguồn 

nhân lực, tiếp thu kinh nghiệm của những người đi trước góp phần cải thiện năng suất 

lao động và hiệu quả công việc. 

Sáu là, từ năm 2001 đến nay, hệ thống pháp luật kinh tế tiếp tục được hoàn 

thiện. Các chính sách về việc làm được ban hành tương đối đầy đủ trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau như: Chính sách chung về việc làm (quyền và nghĩa vụ của người lao 

động về việc làm, trách nhiệm của nhà nước về việc làm…), các chính sách hỗ trợ để 

tạo và tự tạo việc làm cho người lao động (Chương trình mục tiêu quốc gia về việc 

làm, dự án cho vay giải quyết việc làm). Điều này đã góp phần giải phóng sức sản 

xuất, tạo điều kiện cho thị trường lao động phát triển.  

Bảy là, hệ thống kết nối cung cầu lao động ngày càng được hoàn thiện vào phát 

triển. Hệ thống dịch vụ việc làm đã được phát triển từ năm 1992 qua Chương trình 

việc làm quốc gia theo Nghị quyết số 120/1992/NQ-HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội 

đồng Bộ trưởng, đã tạo môi trường pháp lý phát triển dịch vụ kết nối cung cầu lao 

động. Đặc biệt với Nghị quyết số 71/2008/NĐ-CP của Chính phủ đã hoàn thiện khung 

pháp lý cho dịch vụ việc làm, sau đó là Nghị định số 196/2013/NĐ-CP quy định thành 
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lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm. Cùng với các trung tâm giới thiệu 

việc làm công lập, các doanh nghiệp cũng được phép giới thiệu việc làm kể cả sự 

tham gia của các các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tính đến thời điểm 

tháng 8/2020, cả nước có 88 trung tâm giới thiệu việc làm được thành lập, với gần 

4.000 nhân viên tư vấn việc làm cho gần 700.000 lao động thường trực có nhu cầu, 

chưa kể một lượng lớn các công ty tư nhân tham gia vào lĩnh vực này.  

Tám là, quá trình chuyển dịch cơ cấu việc làm diễn ra về cả số lượng và chất 

lượng công việc.  

Chín là, việc làm tăng góp phần giảm nghèo và công bằng xã hội được cải thiện.  

b. Những mặt còn tồn tại 

Một là lao động Việt Nam có chiều cao và cân nặng khá hạn chế khi so sánh với 

các nước trong khu vực nói riêng và toàn thế giới nói chung. Điều này làm lao động 

nước ta kém cạnh tranh hơn khi ứng tuyển vào những công việc đòi hỏi các tiêu chí 

về thể hình.  

Hai là trình độ văn hóa của người lao động có chênh lệch khá lớn giữa nông 

thôn và thành thị hay giữa các vùng kinh tế trong cả nước. 

Ba là cơ cấu lao động theo cấp bậc đào tạo còn bất hợp lý, những người có học 

vấn cao chiếm tỷ lệ nhiều trong khi số lượng nhân lực có trình độ kỹ thuật trực tiếp 

còn ít. Lao động phân bố không đồng đều giữa các vùng.  

Bốn là nhân lực nước ta chưa được trang bị những kỹ năng mềm cần thiết phục 

vụ cho quá trình làm việc. Các doanh nghiệp khi phải đào tạo thêm kỹ năng mềm cho 

nhân viên sẽ gây ra sự lãng phí về thời gian và tiền bạc. 

Năm là lao động nước ta còn giữ nhiều thói quen làm việc chưa tốt, thái độ thiếu 

tích cực với công việc và tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao. 

Sáu là, chất lượng lao động thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, cơ 

cấu ngành nghề đào tạo có nhiều bất cập.  

Bảy là chuyển dịch cơ cấu việc làm chậm, không theo kịp chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế. Việc làm vẫn tiếp tục bị dồn nén trong khu vực nông nghiệp, nông thôn với 

năng suất thấp. Đặc biệt, năng suất, hiệu quả lao động trong các ngành kinh tế thấp, 

nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên và các ngành thâm dụng lao 

động (sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và khai khoáng, các sản phẩm công nghiệp sơ 
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chế và dịch vụ tiêu dùng sử dụng nhiều lao động phổ thông), các ngành công nghiệp 

mũi nhọn đặc biệt trong bối cảnh CMCN4.0, sử dụng lao động có trình độ kỹ thuật 

cao (điện tử, cơ khí chế tạo, vật liệu mới…) và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng 

cao đòi hỏi trình độ lành nghề (bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm…) chậm phát triển.  

Tám là, tỷ lệ lao động không có việc làm thấp nhưng lại chủ yếu rơi vào lao 

động có chuyên môn kỹ thuật.  

Chín là, tình trạng nhiều lao động làm công ăn lương có thu nhập thấp phản ánh 

nền kinh tế còn ở công đoạn "hạ nguồn" của chuỗi giá trị.  

Mười là, chất lượng lao động xuất khẩu còn nhiều điểm hạn chế.  

3.2. Tác động của CMCN 4.0 tới nguồn nhân lực ở Việt Nam 

3.2.1 Nhận thức về CMCN lần thứ tư tại Việt Nam  

Từ kết quả khảo sát của nhóm đề tài, rút ra được những phát hiện sau đây: 

Về phía doanh nghiệp, 17,1% doanh nghiệp được hỏi cho rằng CMCN 4.0 có 

ảnh hưởng rất nhiều đến cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình, 

31,6% doanh nghiệp cho rằng CMCN 4.0 có ảnh hưởng nhiều, 3,9% doanh nghiệp 

cho rằng CMCN 4.0 ảnh hưởng ít và chỉ 1,3% doanh nghiệp cho rằng CMCN 4.0 

không ảnh hưởng đến cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. 

Hình 3.23. Mức độ tác động của CMCN 4.0 đến cơ cấu và chất lượng nguồn 

nhân lực của doanh nghiệp 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu 

Đối với hoạt động phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp,16% 

doanh nghiệp cho rằng CMCN 4.0 có ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động phát triển 

Không ảnh hưởng Ảnh hưởng ít

Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng rất nhiều
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và đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp mình, 36% cho rằng có ảnh hưởng 

nhiều và chỉ 4% doanh nghiệp cho rằng CMCN 4.0 hoàn toàn không ảnh hưởng đến 

hoạt động phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp mình. 

Hình 3.24. Mức độ ảnh hưởng của CMCN 4.0 đến hoạt động phát triển và đào 

tạo nguồn nhân lực 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu 

Đối với cán bộ giáo viên, gần 55% cán bộ giáo viên cho rằng CMCN 4.0 có ảnh 

hưởng mạnh đến phương thức đào tạo với việc sử dụng nhiều công nghệ, đến nội 

dung đào tạo do những yêu cầu mới về kiến thức và kỹ năng làm việc, thay đổi về 

thời gian đào tạo do yêu cầu của người lao động và thay đổi về phương thức quản lý 

do nhiều công đoạn đòi hỏi phải số hóa. 

Như vậy có thể thấy phần lớn các doanh nghiệp đều nhận thức rõ được tác động 

của CMCN 4.0 lên nguồn nhân lực, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực. Điều này 

tạo nên đòi hỏi phải thay đổi phương thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đặc 

biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao từ các cơ sở giáo dục đại học, 

không chỉ đào tạo hướng đến việc đáp ứng các yêu cầu của CMCN 4.0 mà còn phải 

biết vận dụng những công nghệ của CMCN 4.0 vào trong hoạt động đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực. 

  

Không ảnh hưởng Ảnh hưởng ít

Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng rất nhiều
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3.2.2 Những tác động của cuộc CMCN lần thứ tư đến thị trường lao động Việt Nam 

3.2.2.1 Tác động của CMCN 4.0 đến cung lao động 

Dựa trên nghiên cứu của ILO (2018), Từ Thúy Anh và cộng sự (2021), 

Szentgroti và cộng sự (2021), có thể tổng hợp tác động chung của CMCN 4.0 đến 

cung lao động ở những khía cạnh sau: 

Thứ nhất, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu đối với kỹ năng 

mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần này sẽ mở ra cơ hội cho lao động Việt 

Nam, hiện đang ở trong thời kỳ dân số vàng với lực lượng lao động trẻ chiếm đa số 

và có lợi thế về chuyển đổi nghề nghiệp, tiếp thu nhanh các kỹ năng mới đáp ứng yêu 

cầu của các nhà tuyển dụng.  

Thứ hai, cuộc CMCN 4.0 sẽ khuyến khích những người lao động có tinh thần 

học hỏi, ham hiểu biết và sáng tạo. Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, yêu cầu 

đổi mới nhanh chóng của tay nghề và kỹ năng sẽ góp phần khơi dậy và phát huy tinh 

thần năng động và hiếu học của con người Việt Nam. 

Thứ ba, với việc áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin, nhiều mô hình việc làm 

linh hoạt, việc làm di động sẽ được áp dụng phổ biến, giúp người lao động dễ dàng 

cân đối việc làm với cuộc sống gia đình.  

Thứ tư, tuy nhiên, cuộc CMCN 4.0 lại được cho là sẽ gia tăng rủi ro cho phần 

lớn lực lượng lao động Việt Nam do nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn dựa nhiều 

vào các ngành thâm dụng lao động giá rẻ.  

3.2.2.2 Ảnh hưởng của cuộc CMCN 4.0 đến cầu lao động 

Thứ nhất, cuộc CMCN lần thứ 4 đang mở ra triển vọng cho các ngành/lĩnh vực 

công nghệ như tin học, điện toán, kỹ sư lập trình, chế tạo robots mà các cơ sở đào tạo 

và lao động Việt Nam có thể có thế mạnh.  

Bên cạnh đó, các ngành ứng dụng công nghệ, bán hàng và tiếp thị sản phẩm, 

chăm sóc khách hàng cũng được dự báo sẽ tăng nhanh về nhu cầu tuyển dụng.  

Thứ hai, các doanh nghiệp sẽ cần nhiều các vị trí quản lý cấp cao do nhu cầu 

lập các chiến lược phù hợp nhằm ứng phó với những thay đổi về cách thức sản xuất 

và tiêu dùng. Tuy nhiên trong thị trường lao động Việt Nam, đây lại là phân khúc 

chúng ta còn thiếu và còn yếu.  
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Thứ ba, cuộc CMCN lần thứ tư chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến cơ cấu 

tuyển dụng của các ngành kinh tế, từ đó gây ra rủi ro mất việc, thiếu việc hoặc buộc 

phải chuyển đổi công việc cho lao động. 

Bảng 3.11. Tỷ trọng việc làm có rủi ro cao do tác động của quá trình tự động 

hóa dẫn đến biến động nhu cầu tuyển dụng, chia theo phân ngành cấp 1 

Đơn vị: % 

Ngành cấp 1 
Tỷ trọng  

việc làm 

Chung 70.4 

A. Nông, lâm, ngư nghiệp 83.3 

B. Khai khoáng 31.7 

C. Chế tạo, chế biến 74.4 

D. Điện, khí đốt, ga và điều hòa không khí 50.4 

E. Cung cấp nước sạch, quản lý rác và nước thải, các hoạt động sửa chữa 46.5 

F. Xây dựng 40.6 

G. Hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô và xe máy 84.1 

H. Vận tải và kho bãi 17.9 

I. Khách sạn và nhà hàng 93.0 

J. Thông tin và truyền thông 32.2 

K. Các hoạt động tài chính và bảo hiểm 45.6 

L. Các hoạt động bất động sản 40.9 

M. Các hoạt động khoa học và kỹ thuật 27.4 

N. Hành chính và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ 39.8 

O. Quản lý Nhà nước, quốc phòng, bảo hiểm xã hội bắt buộc 35.4 

P. Giáo dục và đào tạo 7.6 

Q.Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội 13.1 

R. Nghệ thuật, giải trí 68.9 

S. Các hoạt động dịch vụ khác 16.9 

T. Các hoạt động của hộ gia đình khi sử dụng lao động giúp việc gia đình 9.0 

U. Các hoạt động của các cơ quan và tổ chức ở nước ngoài 25.6 

X. Không xác định/không phân loại được 49.9 

Nguồn: ILO, ASEAN in transformation, 7/2016 

Chỉ một số lượng không nhiều các ngành và lĩnh vực có cầu lao động ít chịu tác 

động của tự động hóa như khu vực dịch vụ (giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế, các dịch 
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vụ xã hội khác) hoặc những nghề đòi hỏi sự khéo léo như thủ công mỹ nghệ cao cấp, 

những nghề đòi hỏi những kỹ năng sáng tạo như mỹ thuật, nghệ thuật. 

Bảng 3.12. Việc làm của một số nghề chủ yếu chia theo mức độ rủi ro thấp và 

cao do tác động của quá trình tự động hóa 

Nghề có mức độ 

rủi ro thấp 

Số lượng 

Việc làm 

(nghìn 

người) 

Rủi ro 

về tự 

động 

hóa 

(%) 

Nghề có mức độ 

rủi ro cao 

Số lượng 

Việc làm 

(nghìn 

người) 

Rủi ro 

về tự 

động 

hóa 

(%) 

1. Thợ xây 1599.2 7.1 1. LĐ trồng trọt 12770.4 87.0 

2. Giáo viên THCS 338 0.8 
2. Nhân viên bán 

hàng 
3892.6 94.0 

3. Giáo viên tiểu 

học 
249.7 8.7 3. LĐ chăn nuôi 2558 87.0 

4. Giáo viên tiểu 

học các trường quy 

mô nhỏ 

207 8.7 
4. LĐ phụ bán 

hàng 
2120.7 95.0 

5.Thợ thủ công 

trong ngành mộc 

và đan lát 

195.5 3.5 5. Thợ làm vườn 1005.6 95.0 

6. Giáo viên mầm 

non 
165.4 7.9 

6. Nông dân trồng 

trọt tự cung tự cấp 
933.9 87.0 

7. Giáo viên THPT 162.3 0.8 
7. LĐ ngành xây 

dựng 
911.1 80.0 

8. Thợ thủ công 161.2 3.5 
8. Đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản 
842.6 83.0 

9. Y tá, điều dưỡng 158 5.8 9. Thợ may 769.2 89.0 

10. Phân tích tổ 

chức và quản lý 
153.5 7.1 

10. Chăn nuôi gia 

súc và bò sữa 
693.6 76.0 

Nguồn:ILO, ASEAN in transformation, 7/2016 

Dự kiến, cầu lao động trong các ngành chế tạo, lắp ráp sẽ giảm mạnh do lao 

động được thay thế bằng các công nghệ tự động, in 3D. Sự thay thế này đang được 

thúc đẩy bởi xu thế già hóa dân số và tăng chi phí lao động ở nhiều nước. Làn sóng 

đổi mới công nghệ sẽ đồng thời đe dọa đến cả doanh nghiệp và người lao động, hàng 

trăm doanh nghiệp có thể bị phá sản, hàng triệu việc làm có thể sẽ rơi vào tay các 
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robot hay các cỗ máy thông minh. WEF dự báo từ 2015-2020, sẽ có trên 5,1 triệu lao 

động trên thế giới bị mất việc làm do những biến động đột phá của thị trường lao 

động. Tháng 5/2016, Foxconn, công ty của Đài loan chuyên lắp ráp thiết bị cho Apple 

đã tuyên bố trên tờ Bưu điện buổi sáng Nam Trung Hoa rằng sẽ dùng robot AI để 

thay thế cho 60.000 lao động lắp ráp. 

3.3. Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực của Việt Nam trong bối cảnh 

CMCN 4.0 

3.3.1. Cơ hội và thách thức từ góc nhìn của các chủ thể 

Từ kết quả khảo sát của nhóm đề tài, rút ra các phát hiện sau đây: 

Về cơ hội, 44% sinh viên cho rằng CMCN 4.0 sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội đối với 

nghề nghiệp mà họ đang lựa chọn. Gần 70% người lao động cho rằng CMCN4.0 có 

tạo ra cơ hội đối với ngành nghề mà họ đang được đào tạo, trong đó 22,3% người lao 

động cho rằng CMCN4.0 có tạo ra rất nhiều cơ hội, 47,1 % người lao động cho rằng 

CMCN 4.0 có tạo ra vừa phải cơ hội cho họ, chỉ có 6,5% người lao động cho rằng 

CMCN 4.0 không tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho họ và 3,1% người lao động cho rằng 

CMCN 4.0 hoàn toàn không tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho họ. 

Hình 3.25. Cơ hội của người lao động trong bối cảnh CMCN 4.0 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu 

Mặt khác, 64,8% các hiệp hội lại cho rằng CMCN 4.0 sẽ tạo ra cho họ nhiều cơ 

hội hơn khó khăn và còn lại 35,2% các hiệp hội cho rằng CMCN 4.0 sẽ tạo ra cho họ 

Không tạo ra cơ hội Hoàn toàn không tạo ra cơ hội

Tạo ra cơ hội vừa phải Tạo ra nhiều cơ hội

Tạo ra rất nhiều cơ hội
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cơ hội và thách thức tương đương nhau. Kết quả này cũng tương tự đối với đánh giá 

của cán bộ quản lý. 

Hình 3.26. Cơ hội và thách thức từ CMCN 4.0 tạo ra theo đánh giá của hiệp 

hội 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát Hiệp hội của nhóm nghiên cứu 

Về thách thức, 33,3 % sinh viên cho rằng CMCN 4.0 sẽ gây ra rất nhiều thách 

thức đối với nghề nghiệp mà họ đang lựa chọn. 25,8% người lao động cho rằng 

CMCN 4.0 sẽ tạo ra nhiều thách thức cho ngành nghề của họ, 41,5% cho rằng CMCN 

4.0 sẽ tạo ra thách thức vừa phải cho ngành nghề của họ và 6,3% người lao động cho 

rằng CMCN 4.0 sẽ không có thách thức gì đối với ngành nghề của họ. 

Gần 90% sinh viên cho rằng họ có chuẩn bị để hưởng lợi từ những cơ hội và 

vượt qua các thách thức. Tương tự, trên 80% người lao động cũng cho rằng họ chuẩn 

bị tốt để hướng lợi từ các cơ hội và vượt qua các thách thức. 

3.3.2. Cơ hội cụ thể đối với thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh cuộc 

CMCN 4.0 

3.3.2.1 Tăng cầu lao động có kỹ năng và trình độ cao 

Khi nghĩ về tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến việc làm của 

người lao động, nhiều người nghĩ rằng sẽ có nhiều lao động bị thất nghiệp do cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần này mang lại. Tuy nhiên, cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0 còn tạo ra nhiều mô hình mới, công việc mới.  

64.8

35.2

Thuận lợi nhiều hơn khó khăn

Thuận lợ và khó khăn tương đương
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Với tốc độ phát triển nhanh của mạng xã hội và xu thế toàn cầu hóa trong thời 

gian tới cũng giống như các nước trên thế giới các ngành ghề sau đây sẽ có cơ hội 

phát triển ở Việt Nam như công nghệ thông tin, giao thông vận tải, xây dựng, y tế và 

công nghệ sinh học hay những ngành nghề tự do, kinh doanh trực tuyến, giáo dục 

trực tuyến cũng hòa chung xu thế đó mang ngày càng phát triển tạo ra lượng cầu lao 

động có trình độ cao trọng tương lai. 

3.3.2.2 Chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng hiện đại 

CMCN 4.0 là cơ hội để Việt Nam đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và sớm thực hiện mục tiêu đổi mới cơ cấu lao động theo hướng nền kinh tế 

tri thức. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động đến các ngành nông nghiệp, công 

nghiệp sử dụng lao động giản đơn, giảm lượng cầu lao động của nhóm ngành này. 

Lực lượng lao động sẽ có động lực, buộc phải học các kỹ năng để chuyển sang các 

ngành công nghiệp, dịch vụ đòi hỏi kỹ năng cao hơn, điều này khiến cho cơ cấu lao 

động chuyển dịch nhanh theo hướng hiện đại hơn. 

3.3.2.3 Nâng cao năng suất lao động 

Hiện đại hoá thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật, 

nguyên-nhiên-vật liệu, … là yếu tố mạnh nhất làm tăng năng suất lao động. Trình độ 

kỹ thuật của sản xuất được biểu hiện thông qua tính năng của công cụ sản xuất, trình 

độ sáng chế và sử dụng các đối tượng lao động, các quá trình công nghệ sản xuất. 

Tính năng của công cụ sản xuất là mực thước quan trọng nhất để đo trình độ kỹ thuật 

sản xuất.  

3.3.3 Thách thức cụ thể đối với thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh 

CMCN 4.0 

3.3.3.1 Giảm cầu lao động trình độ thấp và trung bình 

Đây là một trong những thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam, khi mà 

kinh tế tăng trưởng “nhờ vào gia công” , chủ yếu dựa trên lợi thế về lao động giá rẻ. 

Những yếu tố này đến nay đã cạn kiệt, do đó, sẽ tác động bất lợi đến việc làm của 

người lao động trước sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.  

Điểm khác biệt lớn nhất của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với các cuộc cách 

mạng trước đây là tác động sâu và rộng hơn. Lần này, không chỉ lực lượng lao động 
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kỹ năng thấp (chẳng hạn các công nhân trong dây chuyền lắp ráp) vốn đã bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi tự động hóa cơ bản trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, 

nay sẽ bị ảnh hưởng mạnh và nhanh hơn nữa; mà bộ phận lao động có kỹ năng trung 

bình cũng sẽ bị ảnh hưởng ,do sự phát triển của siêu tự động hóa và siêu kết nối, cộng 

với trí tuệ nhân tạo sẽ tác động đáng kể đến bản chất của các công việc tri thức của họ.  

Bảng 3.13. Các ngành nghề có khả năng tự động hóa cao nhất 

Xác suất Ngành nghề 

0,99 Điện thoại viên 

0,99 Người khai thuế 

0,98 Giám định bảo hiểm, Đánh giá thiệt hại 

0,98 Người phân xử, Trọng tài và Các viên chức lĩnh vực  thể thao 

0,98 Thư ký pháp lý 

0,97 Tiếp viên hàng không, Nhà hàng, Lounge và Quán cà phê 

0,97 Môi giới bất động sản 

0,97 Nhà thầu lao động 

0,96 Thư ký và trợ lý hành chính 

Nguồn: Carl Bebedikt Frey và Michael Osborne, 2014 

Bảng 3.14. Các ngành nghề có khả năng tự động hóa thấp nhất 

Xác xuất Ngành nghề 

0,0031 Nhân viên xã hội chăm sóc bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tinh thần 

và lạm dụng chất gây nghiện 

0,0040 Biên đạo múa 

0,0042 Thầy thuốc và bác sĩ phẫu thuật 

0,0043 Nhà tâm lý học 

0,0055 Quản lý nhân sự 

0,0065 Phân tích hệ thống máy tính 

0,0077 Nhà nhân chủng học và khảo cổ học 

0,0100 Kỹ sư tàu biển và kiến trúc sư hải quân 

0,0130 Quản lý bán hàng 

0,0150 Giám đốc điều hành 

Nguồn: Carl Bebedikt Frey và Michael Osborne, 2014 
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3.3.3.2 Chảy máu chất xám, thiếu cung lao động trình độ cao 

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2017 của Việt Nam cho thấy: 29% 

doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân sự có kỹ năng công nghệ 

thông tin và chuyên môn đào tạo, tỷ lệ này cao hơn con số 24% (năm 2015). Chỉ số 

này đang có xu hướng tăng lên cho thấy nguồn nhân lực có trình độ hiện tại chưa đáp 

ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới. 

Theo JobStreet.com, ba ngành có nhu cầu tuyển dụng phát triển thần tốc trong 

năm 2018 ở Việt Nam là sản xuất, bán buôn, xây dựng - kỹ thuật. Theo đó, sản xuất, 

bán buôn, xây dựng - kỹ thuật là 3 ngành có nguồn vốn FDI đổ vào cao nhất. Tuy 

nhiên, các doanh nghiệp đánh giá rằng việc tìm kiếm ứng viên có kỹ năng, tay nghề; 

phù hợp với văn hóa doanh nghiệp là những trở ngại lớn nhất. Đặc biệt, Việt Nam là 

quốc gia duy nhất có nhu cầu cao nhất về những ứng viên cấp quản lý. Và những lĩnh 

vực đang thiếu hụt trầm trọng ứng viên có kỹ năng là xây dựng, máy tính - công nghệ 

thông tin.  

Thị trường lao động Việt Nam hiện trong tình trạng thiếu cung lao động tay 

nghề cao nhưng lại xuất khẩu lao động ồ ạt. Trong tương lai, khi mà cơ chế đãi ngộ, 

phúc lợi không có nhiều cải thiện, môi trường kinh tế trong nước chưa có bước phát 

triển đột phá, thị trường lao động Việt Nam sẽ tiếp tục chảy máu chất xám: du học 

sinh không quay trở lại đất nước, người lao động tay nghề cao đi xuất khẩu lao động 

ồ ạt ra nước ngoài. Chính phủ cần phải có những giải pháp cụ thể để giữ chân lực 

lượng lao động này ở lại Việt Nam. 

3.3.3.3 Phân mảng thị trường lao động 

Một vấn đề kinh tế quan trọng, đồng thời cũng là vấn đề xã hội lớn nhất đối với 

Việt Nam, đó là sự bất bình đẳng về nguồn lực lao động. Đặc biệt là gây ra nguy cơ 

phá vỡ thị trường lao động. Cuộc cách mạng này gây nên sự xáo trộn lớn đến đời 

sống xã hội của người lao động, đó là nhu cầu sử dụng lao động tay nghề cao đang 

có xu hướng gia tăng, trong khi nhu cầu tuyển dụng lao động tay nghề thấp đã giảm. 

Cụ thể một mảng lao động trình độ mở rộng cơ hội việc làm, năng suất lao động ngày 

càng  cao, tiền lương và phúc lợi tốt, mảng còn lại là lao động trình độ thấp, làm công 

việc giản đơn, bị đào thải trong quá trình “siêu tự động hóa”, phải đối mặt với nguy 

cơ thất nghiệp, cuộc sống khó khăn. Không dễ để người lao động có thể dịch chuyển 
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nhanh chóng giữa hai mảng này, cần phải trải qua quá trình học tập lâu dài và có sự 

chủ động học hỏi, chuẩn bị ngay từ đầu. Phân mảng thị trường lao động dẫn đến bất 

bình đẳng thu nhập, phân hóa giàu - nghèo, phân hóa xã hội gia tăng. 
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CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỤC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM THÒI KỲ 2011-2020 VÀ TÁC ĐỘNG 

CỦA NGUỒN NHÂN LỤC TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

4.1. Phân tích chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020  

4.1.1. Nội dung chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 

4.1.1.1 Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát là chỉ ra được nhu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ nhân 

lực, đảm bảo yêu cầu nhân lực thực hiện thành công đường lối công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời nêu ra các giải pháp phát 

triển nhân lực, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao theo chuẩn khu vực và 

từng bước tiến tới chuẩn quốc tế. 

4.1.1.2 Mục tiêu cụ thể 

Các mục tiêu cụ thể liên quan đến các chủ đề sau đây (chỉ tiêu chi tiết xem tại 

Chiến lược) 

 Nhân lực Việt Nam cần có thể lực tốt, tầm vóc cường tráng, phát triển toàn 

diện về trí tuệ, ý chí, năng lực và đạo đức, có năng lực tự học, tự đào tạo, năng động, 

chủ động, tự lực, sáng tạo, có tri thức kỹ năng nghề nghiệp cao, quan trọng là có khả 

năng thích ứng và nhanh chóng tạo được thế chủ động trong môi trường sống và 

làm việc. 

 Phát triển nhân lực theo bậc đào tạo 

 Phát triển nhân lực các ngành, lĩnh vực 

 Phát triển nhân lực các ngành/ lĩnh vực kinh tế đặc thù 

 Đào tạo nhân lực theo một số chủ thể tham gia phát triển 

 Phát triển nhân lực các vùng kinh tế - xã hội:  

4.1.1.3 Đột phá chiến lược về phát triển nhân lực trong Chiến lược phát triển KT-XH 

2011-2020  

Với tinh thần thể hiện trong Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020, nội hàm 

của đột phá chiến lược về nhân lực có thể khái quát như sau: 

Một là cải thiện rõ nét chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 

lượng cao để nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng 
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dụng KH&CN, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế 

cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; 

Hai là phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững có nghĩa là không chỉ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực cho trước mắt mà phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực cả về 

số lượng và chất lượng cho tương lai.  

Ba là đột phá chiến lược về phát triển nhân lực không có nghĩa là chỉ quan tâm 

đến đào tạo tinh hoa mà quên đi đào tạo đại trà, chỉ tập trung đào tạo phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao mà cần quan tâm đến nhu cầu đa dạng, đa tầng của 

nền kinh tế.  

Bốn là đột phá phát triển nguồn nhân lực không chỉ quan tâm đến bề rộng mà 

cần có những đột phá với nhân lực chất lượng cao.  

Năm là phát triển nguồn nhân lực không chỉ dừng lại ở đào tạo nâng cao chất 

lượng mà quan trọng hơn là sử dụng, phát huy nguồn nhân lực có chất lượng của đất 

nước vào sự nghiệp phát triển KT-XH. 

4.1.1.4 Mục tiêu của phát triển nhân lực đề cập trong Chiến lược phát triển KT-XH 

2011-2020 

Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020 đặt ra các mục tiêu phát triển nguồn 

nhân lực cho giai đoạn 2011-2020 (trong nhóm mục tiêu cụ thể về văn hóa, xã hội), 

bao gồm:  

(1) Đến năm 2020, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt nhóm trung bình cao 

của thế giới; tốc độ tăng dân số ổn định ở mức khoảng 1%; tuổi thọ bình quân đạt 75 

tuổi; lao động qua đào tạo đạt trên 70%, đào tạo nghề chiếm 55% tổng lao động xã hội;  

(2) GD&ĐT, KH&CN đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 

Đến năm 2020, có một số lĩnh vực KH&CN, giáo dục, y tế đạt trình độ tiên tiến, hiện 

đại. Số sinh viên đạt 450 người trên một vạn dân;  

(3) Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người phát 

triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân 

thủ pháp luật. 

4.1.2 Đặc điểm chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 

Thông qua nghiên cứu nội dung của chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam 

thời kỳ 2011 - 2020, nhóm nghiên cứu rút ra một số đặc điểm của chiến lược sau đây:  
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Đầu tiên đó là tính cấp thiết. Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 

2011 - 2020 được ra đời rất đúng thời điểm khi Việt Nam đã trải qua những năm đầu 

tiên gia nhập WTO và hiểu được phần nào yêu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn 

hội nhập cao.  

Thứ hai, chiến lược này có tính toàn diện khi bản chiến lược đã tính tới phát 

triển nguồn nhân lực theo từng bậc đào tạo, theo vùng đào tạo, theo ngành đào tạo; 

đảm bảo tính hài hòa cân đối trong phát triển nguồn nhân lực nhưng cũng không quá 

dàn trải.  

Thứ ba, bản chiến lược thể hiện tính cam kết cao. Điều này được thể hiện ở 

Điều 2 tổ chức thực hiện chiến lược, trong đó Chính phủ giao nhiệm vụ  cụ thể với 

từng bộ ngành trong đó quan trọng nhất là vai trò của hai bộ Bộ Giáo dục & Đào tạo 

và Bộ LĐ, TB & XH.  

Cuối cùng là tính khả thi. Có thể nói đây là một trong những chiến lược được 

xây dựng bài bản khi các mục tiêu của chiến lược được lượng hóa nhiều nhất có thể, 

các giải pháp để thực hiện chiến lược được thể hiện qua Phụ lục Chương trình hành 

động được giao cụ thể đến từng Bộ và có thời gian bắt đầu và hoàn thành.  

4.1.3 Một số ưu điểm, nhược điểm của chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam 

thời kỳ 2011 - 2020
 

Về cơ bản chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 đáp 

ứng được tiêu chí của một chiến lược NHRD khi đề ra được tính cần thiết, mục tiêu 

bao gồm hệ thống chỉ số, giải pháp, kế hoạch thực hiện và cơ quan phụ trách 

Tuy nhiên cách thức trình bày chiến lược cần được cải thiện theo hướng trực 

quan dễ quan sát hơn đó là đi theo kết cấu theo chiều dọc từ mục tiêu chung đến mục 

tiêu cụ thể, nhiệm vụ phải làm để đạt đến mục tiêu, các giải pháp tương ứng để hoàn 

thành nhiệm vụ, cơ quan thực hiện giải pháp và thời gian thực hiện (xem bảng 1). 

Hiện tại, chiến lược này đang được trình bày theo chiều ngang tức là mỗi một chủ đề 

như mục tiêu, giải pháp, kế hoạch thực hiện được cho thành những phần nội dung 

độc lập. 
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Bảng 4.1. Hình thức trình bày theo chiều dọc của một chiến lược NHRD 

Mục tiêu tổng 

quát  

Mục tiêu cụ 

thể 1 - chỉ số 

đánh giá 1 

Nhiệm vụ 1.1 

Giải pháp 

1.1.1 

Giải pháp 

1.1.2 

…… 
Cơ quan thực 

hiện cùng với 

thời gian thực 

hiện 
Nhiệm vụ 1.2 

Giải pháp 

1.2.1 

Giải pháp 

1.2.2 

…… 

….. …… 

Mục tiêu cụ 

thể 2 - chỉ số 

đánh giá 2 

Nhiệm vụ 2.1 

 

Giải pháp 

2.1.1 

Giải pháp 

2.1.2 

…… 
Cơ quan thực 

hiện cùng với 

thời gian thực 

hiện 
Nhiệm vụ 2.2 

Giải pháp 

2.2.1 

Giải pháp 

2.2.2 

….. 

….. …… 

Mục tiêu cụ 

thể 3 - chỉ số 

đánh giá 3 

Nhiệm vụ 3.1 

Giải pháp 

3.1.1 

Giải pháp 

3.1.2 

…… 
Cơ quan thực 

hiện cùng với 

thời gian thực 

hiện 
Nhiệm vụ 3.2 

Giải pháp 

3.2.1 

Giải pháp 

3.2.2 

…… 

…. …… 

….. …. ……  

Nguồn: nhóm nghiên cứu tự tổng hợp 
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4.2. Đánh giá thực trạng thực hiện chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời 

kỳ 2011 - 2020 

4.2.1 Đánh giá thực trạng thực hiện chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời 

kỳ 2011 - 2020 theo mục tiêu, chỉ tiêu 

Một số nét chính về thực trạng nhân lực Việt Nam hiện nay: 

- Về dân số: Việt Nam có quy mô dân số trên 97 triệu người (năm 2020), đứng 

thứ 13 thế giới, thứ 7 châu Á và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Dân số phân bố 

không đều và có sự khác biệt lớn theo vùng. Dân cư Việt Nam phần đông vẫn còn là 

cư dân nông thôn (khoảng 63,2 % - năm 2020). Trình độ học vấn của dân cư ở mức 

khá; tuổi thọ trung bình tăng khá nhanh (năm 2019 đạt 73,7 tuổi).  

- Về lao động: Lực lượng lao động nước ta hiện nay khoảng 50 triệu người; 

hàng năm trung bình có khoảng 1,5-1,6 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động. Thể 

lực và tầm vóc của nguồn nhân lực đã được cải thiện và từng bước được nâng cao, 

tuy nhiên so với các nước trong khu vực (Nhật Bản, Thái Lan, Xinh-ga-po, Trung 

Quốc,..) nói chung thấp hơn cả về chiều cao trung bình, sức bền, sức dẻo dai. Lao 

động Việt Nam được đánh giá là thông minh, khéo léo, cần cù, tuy nhiên ý thức kỷ 

luật, năng lực làm việc theo nhóm,… còn nhiều hạn chế. 

- Về đào tạo: Số lượng nhân lực được tuyển để đào tạo ở các cấp tăng nhanh. 

Điều này có thể được xem như là một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực đào tạo 

nhân lực. Theo số liệu thống kê sơ bộ năm 2020 , số sinh viên đại học và cao đẳng là 

1,4 triệu người; số học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp là 321.705 người. 

Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, cơ cấu theo ngành nghề, lĩnh vực, sự phân bố theo 

vùng, miền, địa phương,… chưa đồng nhất, chưa thực sự phù hợp với nhu cầu sử 

dụng của xã hội, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã hội.   

- Về vấn đề sử dụng nhân lực: Lực lượng lao động đã được thu hút vào làm 

việc trong nền kinh tế là khá cao. Theo báo cáo việc làm của Bộ Lao động thương 

binh và xã hội, nền kinh tế đã tạo ra trong năm 2019 khoảng 1,65 triệu việc làm mới; 

tỷ lệ thất nghiệp là 1,98% (trong đó thành thị là 3,11%, nông thôn là 1,66%), tỷ lệ 

thiếu việc làm là 1,26% (trong đó thành thị là 1,57%, nông thôn là 0,67%).  

- Về năng suất lao động: có xu hướng ngày càng tăng: Theo cách tính năng 

suất lao động đo bằng tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá hiện hành chia cho 
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tổng số người làm việc bình quân trong 01 năm, năng suất lao động năm 2010 là 44,0 

triệu đồng/người, năm 2015 là 79,3 triệu đồng/người đến năm 2019 là 110,5 triệu 

đồng/người.  

Bên cạnh những thành tựu đạt được, có thể khái quát một số hạn chế chủ yếu 

của nguồn nhân lực nước ta như sau:  

- Về thể lực: nhìn chung, người lao động Việt Nam có vóc dáng nhỏ bé 

- Chất lượng đào tạo, cơ cấu theo ngành nghề, lĩnh vực, sự phân bố theo vùng, 

miền, địa phương của nguồn nhân lực chưa thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của 

xã hội, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã hội. Cụ thể, có sự mất cân bằng 

trong tỷ lệ lực lượng lao động thành thị và nông thôn.  

- 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.  

- 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. Sự không phù hợp 

giữa bằng cấp được đào tạo và nghề nghiệp trong thực tiễn của người lao động còn 

cao, đặc biệt trong nhóm có trình độ từ đại học trở lên.  

- 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. 

- Năng suất lao động còn thấp so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. 

Mặt khác, đáng lo ngại là năng suất lao động của Việt Nam có xu hướng tăng chậm 

hơn so với các nước đang phát triển trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-

nê-xia.  
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- Năng lực đổi mới sáng tạo, năng suất lao động của lao động nước ta còn 

nhiều hạn chế. Nhìn chung, chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta đang bị đánh giá 

là khá thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế về cả thể lực, trí lực, và đạo đức... để có thể 

bắt kịp được những đòi hỏi của thị trường lao động trong thời kỳ của cách mạng khoa 

học và công nghệ 4.0. 

Có thể chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến những hạn chế về chất lượng nguồn 

nhân lực ở Việt Nam đó là: 

Một là, quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, bất 

cập. Việc quy hoạch các đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo còn 

chưa sát thực tiễn cả về số lượng, quy mô, và cơ cấu ngành nghề đào tạo. Chưa có sự 

gắn kết rõ ràng giữa quy hoạch phát triển nhân lực với các quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội khác, như quy hoạch phát triển các ngành. 

Hai là, bản thân hệ thống giáo dục từ cấp phổ thông đến sau đại học là lực 

lượng nòng cốt trong quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhưng còn bộc 

lộ nhiều hạn chế. Hầu như không có sự kết nối giữa các cơ sở đào tạo với hệ thống 

doanh nghiệp, các sinh viên được đào tạo không đáp ứng được yêu cầu của thị trường.  

Ba là, do quy mô kinh tế của nước ta còn nhỏ, xuất phát điểm thấp, nên nguồn 

lực quốc gia và khả năng đầu tư cho phát triển nhân lực còn hạn chế. Bên cạnh đó, 

cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch dẫn đến lao động trong nông nghiệp và lao động 

khu vực phi chính thức còn chiếm tỷ lệ cao. 

Như vậy, phần lớn các tiêu chí mục tiêu liên quan đến chất lượng trong Chiến 

lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 đều không đạt được (xem 

Bảng 6.3). Các chỉ tiêu về số lượng được hoàn thành cho thấy trong quá trình thực 

hiện các bộ ban ngành quá tập trung vào tiêu chí số lượng hơn là chất lượng dẫn đến 

nghịch lý  nguồn nhân lực Việt Nam vừa thừa lại vừa thiếu (thừa về mặt số lượng 

nhưng lại thiếu về mặt chất lượng). 

4.2.2 Đánh giá thực trạng thực hiện chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời 

kỳ 2011 - 2020 theo giải pháp đề xuất 

4.2.2.1 Đổi mới nhận thức về phát triển và sử dụng nhân lực 

Do đó, trong chiến lược phát triển đất nước, Đảng Nhà nước và Chính phủ 

luôn tâm niệm nguồn nhân lực phải được quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
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nâng cao năng lực về trí tuệ, ý chí và niềm tin... Nguồn nhân lực có chất lượng cao, 

với số lượng và cơ cấu hợp lý, giàu trí tuệ, giàu ý chí và khát vọng, có lý tưởng cách 

mạng soi sáng, sẽ là động lực để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. 

4.2.2.2 Đổi mới căn bản quản lý nhà nước về phát triển và sử dụng nhân lực  

Một trong những thành tựu nổi bật của phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao theo những định hướng của Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam 2011-2020 

là hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách cho phát triển nhân lực và khoa học công 

nghệ được hoàn thiện liên tục, tạo điều kiện nâng cao chất lượng các hoạt động giáo 

dục, đào tạo và khoa học kỹ thuật. Theo đó, mạng lưới giáo dục, đào tạo của nước ta 

được mở rộng, quy mô và chất lượng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã 

hội; công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo được đẩy mạnh, tỷ lệ nhập học mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở đạt mức cao, dạy nghề cho lao động nông thôn được quan 

tâm hơn.  

4.2.2.3 Phát triển và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc của người Việt Nam 

Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ phát triển 

như vũ bão khiến luồng thông tin được cập nhật liên tục vừa tạo ra cơ hội nhưng cũng 

không ít nguy cơ thách thức cho nguồn nhân lực Việt Nam. Một mặt, toàn cầu hóa 

"góp phần nâng cao trình độ tư duy khoa học của xã hội công nghiệp, thể hiện ở việc 

phổ biến các giá trị văn hóa công nghệ, văn hóa thông tin cùng các hoạt động và loại 

hình văn hóa mới phục vụ cho việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân" và qua 

đó, góp phần làm giàu thêm, phong phú thêm các giá trị văn hoá Việt Nam truyền 

thống. Mặt khác, nó cũng đang đặt ra trước dân tộc ta những thách thức lớn trong 

việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống. Về phương diện này, có 

thể nói, thách thức lớn nhất đối với Việt Nam là làm thế nào để nền văn hóa dân tộc 

vừa có thể tiếp thu được các giá trị thời đại, tinh hoa văn hoá nhân loại, vừa có thể 

giữ được bản sắc dân tộc vốn có; tiếp tục phát triển trong sự giao lưu với cộng đồng 

thế giới mà không bị hoà tan, không bị nhấn chìm vào các nền văn hóa khác hoặc trở 

thành “cái bóng mờ” của dân tộc khác, nền văn hoá khác.   
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4.2.2.4 Đổi mới chính sách sử dụng nhân lực 

Trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của nước ta cùng với việc hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính sách, 

pháp luật về lao động cũng được đổi mới, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc tạo ra 

hành lang pháp lý đã tạo điều kiện quan trọng cho việc hình thành và phát triển thị 

trường lao động, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, nhất là chuyển đổi lao động 

trong khu vực nông, lâm nghiệp - nơi có năng suất lao động thấp sang khu vực công 

nghiệp, dịch vụ có năng suất lao động cao hơn. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước 

được nâng lên đáp ứng nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp; tiêu chuẩn lao động cơ 

bản được bảo đảm, quan hệ lao động hình thành và hướng đến sự hài hòa ổn định; 

vấn đề an sinh xã hội, nhất là việc bảo đảm ổn định cuộc sống cho các đối tượng yếu 

thế, bị tác động trong quá trình công nghiệp hóa, của nền kinh tế thị trường được đặt 

ra và có sự quan tâm nhất định. Hệ thống chính sách, pháp luật lao động đã góp phần 

quan trọng trong việc sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả để phát triển và thực hiện 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tận dụng tốt hơn cơ hội của thời 

kỳ dân số vàng cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

4.2.2.5 Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nhân lực đến năm 2020 

Việc đầu tư của Nhà nước để nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ được 

tăng cường, tăng khả năng kết nối giữa phát triển nguồn nhân lực với phát triển và 

ứng dụng khoa học công nghệ. Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học, công 

nghệ tăng bình quân 16,5%/năm, đạt khoảng 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Đầu 

tư xã hội cho khoa học, công nghệ tăng nhanh, ước đạt 1,3% GDP vào năm 2015. 

Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, y 

tế, thông tin truyền thông cũng có những tiến bộ vượt bậc. 

Thị trường khoa học công nghệ ngày càng phát triển giúp kết nối cung cầu 

trong nền kinh tế, tăng cường khả năng tiếp cận với khoa học kỹ thuật của người lao 

động, nâng cao chất lượng nhân lực cho nền kinh tế. Nguồn nhân lực đã bắt đầu được 

chú ý đào tạo dựa vào sự gắn kết giữa nhu cầu thị trường, cụ thể là của các doanh 

nghiệp, và hướng tới đáp ứng với đòi hỏi của thị trường lao động trong điều kiện của 

cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ. 
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4.2.2.6 Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế 

Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế đối với lĩnh vực phát triển nguồn nhân 

lực chủ yếu do hai Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện. 

Về phía Bộ LĐ-TB&XH, Bộ đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác tích cực 

với các cơ quan của Liên hợp quốc như: Chương trình phát triển Liên hợp quốc 

(UNDP), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Cơ quan của Liên hợp quốc về 

Bình đẳng giới và Phụ nữ    (UN WOMEN), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), 

Cơ quan Phòng, chống ma túy (UNODC), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM)..., với các 

định chế tài chính quốc tế và khu vực như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát 

triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF); tham gia các tổ chức kinh tế, thương 

mại khu vực và thế giới, ký kết các hiệp định hợp tác đa phương cụ thể về các lĩnh 

vực lao động và xã hội, Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác kinh tế 

châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).  

Về phía Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục 

nghề nghiệp. Triển khai đào tạo thí điểm 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế trình độ 

cao đẳng theo bộ chương trình chuyển giao từ Australia. Để cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp phát triển bền vững, đào tạo được nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng 

cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì các cơ sở giáo dục 

đào tạo theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục nghề nghiệp tiên tiến trong khu 

vực và trên thế giới. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tham gia 

giảng dạy, nghiên cứu, đầu tư, tài trợ, hợp tác, ứng dụng khoa học, chuyển giao công 

nghệ về giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam; được bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp 

theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên. 

4.2.2.7 Thể chế hóa đột phá chiến lược về phát triển nhân lực 

Các nội dung về đột phá phát triển nhân lực trong Chiến lược Phát triển KT-XH 

2011-2020 đã được thể chế hóa trong các văn bản luật pháp và chính sách tương đối đầy 

đủ từ các Luật được Quốc hội ban hành đến các văn bản hướng dẫn Luật của Chính phủ 

và các bộ/ngành, các chiến lược/chương trình của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. 

http://baodansinh.vn/te-nan.htm


84 

Luật hóa các nội dung đột phá chiến lược về phát triển nhân lực 

Khung pháp lý cho phát triển nhân lực đã được hoàn thiện khá đầy đủ từ việc 

sửa đổi và ban hành nhiều bộ luật quan trọng như Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 

2012 và năm 2019; Luật Giáo dục (sửa đổi) năm 2015 và năm 2019; Luật Giáo dục 

Đại học năm 2012; Luật Giáo dục Nghề nghiệp năm 2014 (thay thế cho Luật Dạy nghề 

năm 2007), Luật Việc làm năm 2013, Luật KH&CN năm 2015. Chính phủ cũng ban 

hành và triển khai nhiều Chiến lược, Chương trình để đạt được các mục tiêu đột phá 

về phát triển nguồn nhân lực. 

Các chiến lược và chương trình phát triển nhân lực của Chính phủ, chương 

trình/kế hoạch của bộ/ngành và địa phương: 

Chính phủ đã ban hành và triển khai Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam 

giai đoạn 2011-20201 và các chiến lược, quy hoạch liên quan khác như Chiến lược 

phát triển Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020, Chiến lược phát triển 

giáo dục giai đoạn 2011 - 20202, Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020, 

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, v.v....  

4.3 Tác động của nguồn nhân lực tới sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời 

kỳ 2011 - 2020 

Vai trò của nguồn nhân lực đối với tăng trưởng kinh tế đã được ghi nhận trong 

các lý thuyết về tăng trưởng nội sinh. Romer (1986), Lucas (1988), Bassanini & 

Scarpetta (2001) đã xác định nguồn nhân lực trở thành yếu tố quyết định tăng trưởng 

kinh tế và giảm nghèo. Nghiên cứu của Isola và Alani (2005) và Hanushek and 

Woessmann (2012) cho thấy tác động tích cực rõ rệt của chất lượng NNL lên tăng 

trưởng kinh tế ở nhóm các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, các nghiên cứu của 

Mai Quốc Chánh (1999) Nguyễn Thị Hồng Cẩm (2011) Nguyễn Thành Vũ (2015) 

cũng cho thấy vai trò quan trọng của NNL lên tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đặc 

biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa.  

Chu Thị Mai Phương và cộng sự (2021) tiến hành đánh giá cập nhật tác động 

của NNL lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam với biến phụ thuộc là tăng trưởng kinh tế 

                                                           
1 Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011; 
2 Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012; 
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Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0. các biến số thể hiện chất lượng của người lao 

động và số lượng người lao động như là tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động đã qua 

đào tạo của Việt Nam, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân 

số của Việt Nam, tỷ lệ sinh viên trên tổng dân số và tỷ lệ chi cho khoa học công nghệ 

trên tổng chi ngân sách nhà nước đều có tác động dương và đều ảnh hưởng đến tốc 

độ tăng trưởng kinh tế GDP giai đoạn 2000 đến 2019 với mức ý nghĩa thống kê 5% 

và độ tin cậy 95%. Đặc biệt, độ co giãn của tăng trưởng kinh tế so với tỷ lệ sinh viên 

trên tổng dân số là 0,191 - một mức co giãn tương đối ấn tương. Cứ tăng 1% tỷ lệ 

sinh viên sẽ giúp GDP tăng 0,191%. Một lần nữa kết quả nghiên cứu khẳng định vai 

trò quan trọng của giáo dục đại học. Với một nền kinh tế trí thức như hiện nay thì 

khoa học công nghệ là yếu tố hàng đầu, việc phát triển và ứng dụng khoa học công 

nghệ vào sự phát triển đất nước ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng nguồn 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, đó chính là lực lượng lao động tri thức sinh 

viên ra trường.  

Như vậy, có thể thấy chất lượng nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng đối 

với phát triển kinh tế trong bối cảnh CMCN 4.0 và điều này được thể hiện qua các ý 

sau: 

Thứ nhất, CMCN 4.0 làm chuyển dịch cơ cấu lao động trong các ngành kinh 

tế. Với CMCN 4.0, những ngành nghề truyền thống sử dụng nhiều lao động sẽ dần 

mất đi, đồng thời xuất hiện những ngành nghề mới. CMCN 4.0 đã cho ra đời các hệ 

thống tự động hóa và robot thông minh. Các hệ thống này sẽ thay thế dần lao động 

thủ công trong toàn bộ nền kinh tế gây áp lực lớn đối với thị trường lao động. Các 

quốc gia đang phát triển sẽ phải đối mặt với tình trạng dư thừa lao động và gia tăng 

tình trạng thất nghiệp. 

Thứ hai, thị trường lao động phân hóa mạnh mẽ: Trong cuộc CMCN 4.0, lao 

động giá rẻ không còn là lợi thế cạnh tranh của các quốc gia trên thế giới. Hàng loạt 

nghề nghiệp cũ mất đi, thị trường lao động quốc tế sẽ phân hóa mạnh giữa nhóm lao 

động có kỹ năng thấp và nhóm lao động có kỹ năng cao. Cùng với đó, sự ra đời của 

trí tuệ nhân tạo (robot thông minh) cũng làm giảm nhu cầu sử dụng lao động kỹ năng 

thấp. Đặc biệt, cuộc CMCN 4.0 không chỉ đe dọa việc làm của những lao động trình 

độ thấp mà ngay cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu như họ 

không được trang bị những kỹ năng mới - kỹ năng sáng tạo.  
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Thứ ba, yêu cầu về NNL chất lượng cao ngày càng cấp thiết: CMCN 4.0 yêu 

cầu NNL có chất lượng ngày càng cao, trong khi đó, NNL chất lượng cao của Việt 

Nam hiện nay lại thiếu hụt cả về số lượng và kỹ năng tay nghề. CMCN 4.0 là cuộc 

cách mạng số nhưng nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ thông tin, 

kỹ thuật máy tính, tự động hóa… của Việt Nam đang quá ít.  

Thứ tư, cạnh tranh gay gắt về NNL: Trước hết, cạnh tranh sẽ xảy ra trong một 

số lĩnh vực công nghệ đang bắt đầu được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn, tạo áp lực 

tuyển dụng, phát triển NNL liên quan. 

Trên cơ sở những vấn đề mới nảy sinh từ cuộc CMCN 4.0, Việt Nam cần có 

những thay đổi để thích ứng và phù hợp xu thế của thời đại. Sự thành công hay thất 

bại, Việt Nam có tận dụng tốt thời cơ, hay vượt qua được những nguy cơ, thách thức 

từ cuộc CMCN 4.0 hiện nay hay không không phụ thuộc vào phương thức khai thác 

nguồn lực con người, nhất là việc xây dựng, nâng cao chất lượng NNL 
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CHƯƠNG 5: DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGUỒN NHÂN 

LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRONG BỐI CẢNH CMCN 4.0 

 

5.1. Dự báo xu thế phát triển của cuộc CMCN 4.0 trong tương lai 

5.1.1 Khái niệm, đặc điểm, các nền tảng công nghệ của CMCN 4.0 

GS K.Schwаb, Chủ tịch WEF, đã trình bàу khái niệm “Industrу 4.0” hау Cuộc 

CMCN lần thứ 4 như sаu: “Industrу 4.0 là một thuật ngữ bао gồm một lоạt các công 

nghệ tự động hóа hiện đại, trао đổi dữ liệu và chế tạо”. Cuộc CMCN lần thứ tư được 

định nghĩа là “một cụm thuật ngữ chо các công nghệ và khái niệm củа tổ chức trоng 

chuỗi giá trị” đi cùng với các hệ thống vật lý trоng không giаn ảо, Intеrnеt kết nối 

vạn vật (IоT) và Intеrnеt củа các dịch vụ (IоS).  

Bản chất củа CMCN lần thứ tư là dựа trên nền tảng công nghệ số và tích hợр 

tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóа quу trình, рhương thức sản хuất; nhấn 

mạnh những công nghệ đаng và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công 

nghệ tự động hóа, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới,... Đâу là хu hướng 

hiện tại củа tự động hóа và trао đổi dữ liệu trоng công nghệ sản хuất. Nó bао gồm 

các hệ thống mạng vật lý, mạng Intеrnеt kết nối vạn vật và điện tоán đám mâу.  

Các đặc trưng рhổ biến củа cuộc CMCN lần thứ tư dо nghiên cứu củа Diễn đàn 

Kinh tế thế giới chỉ rа bао gồm:  

Thứ nhất, sự kết hợр công nghệ cảm biến mới, рhân tích dữ liệu lớn, điện tоán 

đám mâу và kết nối Intеrnеt vạn vật (IоT) đаng thúc đẩу sự рhát triển máу móc tự 

động hóа và hệ thống sản хuất thông minh.  

Thứ hаi, công nghệ chế tác đắp chồng lớp (in 3 chiều), còn được gọi là công 

nghệ “chế tạо cộng” chо рhéр sản хuất sản рhẩm hоàn chỉnh nhờ nhất thể hóа các 

dâу chuуền sản хuất không рhải quа giаi đоạn lắр ráр các thiết bị рhụ trợ. Công nghệ 

nàу tiến hành ngược lại với “chế tạо trừ”, hình thức công nghệ lоại trừ dần đi vật liệu 

thừа từ рhôi bаn đầu để cuối cùng thu được sản рhẩm mоng muốn.  

Thứ bа, công nghệ Nаnо và vật liệu mới chо рhéр cоn người tạо rа các cấu trúc 

vật liệu mới có thể ứng dụng rộng rãi trоng hầu hết các lĩnh vực.  

Thứ tư, trí tuệ nhân tạо và điều khiển học có bước рhát triển vượt bậc chо рhéр 

cоn người kiểm sоát từ ха mọi thứ, không giới hạn về không giаn, thời giаn; tương 

tác nhаnh hơn, tốt hơn và chính хác hơn.  



88 

Các nền tảng công nghệ của CMCN 4.0 bao gồm: Dữ liệu lớn và khoa học về 

phân tích dữ liệu, Robot thông minh, Mô phỏng sản xuất sản phẩm tích hợp, Tích hợp 

hệ thống ngang và dọc, Internet vạn vật và giao tiếp từ máy tới máy, An ninh mạng, 

Điện toán đám mây, Sản xuất bồi đắp/in 3D, Tương tác thực tế ảo. 

5.1.2 Thực trạng nhận thức, hiểu biết, mức độ sẵn sàng của các chủ thể đối với 

cuộc CMCN 4.0 

5.1.2.1 Đánh giá về nhận thức, hiểu biết của các chủ thể đối với cuộc CMCN 4.0  

Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu về mức độ hiểu biết, nhận thức của các 

cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức… về CMCN 4.0 cho kết quả như sau: 

Đối với người lao động, trên 90% người lao động khi được hỏi đều cho biết họ 

có hiểu biết về CMCN 4.0, trong đó hiểu biết rất nhiều chiếm 22,8%, hiểu biết nhiều 

chiếm 47,1% và hiệu biết vừa phải chiếm 20,5%, chỉ có 6,5% là không có hiểu biết 

về CMCN 4.0 (xem Hình 5.1). 

Hình 5.1. Hiểu biết của người lao động về CMCN 4.0 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát người lao động của nhóm nghiên cứu 

Đối với sinh viên, có 30% sinh viên được hỏi có hiểu biết rất nhiều về CMCN 

4.0, gần 50% sinh viên có hiểu biết nhiều về CMCN 4.0 và gần 10% sinh viên có hiểu 

biết vừa phải, chỉ có khoảng gần 10% sinh viên không có hiểu biết gì về CMCN 4.0. 

Đối với,  hiệp hội doanh nghiệp, 100% hiệp hội doanh nghiệp đều có hiểu biết 

và CMCN 4.0, trong đó 16,7% có hiểu biết rất nhiều, 41,8% có hiểu biết nhiều và 

35,2% có hiểu biết vừa phải về CMCN 4.0 (Xem Hình 5.2). 

Hiểu biết rất nhiều Hiểu biết nhiều Hiểu biết vừa phải

Hiểu biết ít Không hiểu biết
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Hình 5.2. Mức độ hiểu biết của hiệp hội về CMCN 4.0 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát hiệp hội của nhóm nghiên cứu 

5.1.2.2 Đánh giá về mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp 

Từ kết quả khảo sát của nhóm đề tài cũng như những nghiên cứu trước đây, 

nhóm đề tài nhận thấy mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp đối với cuộc CMCN 

4.0 như sau: 

- Các doanh nghiệp nhìn chung chưa thưc sự nhập cuộc Cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư  

- Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Việt Nam tiếp cận ở mức độ thấp đối 

với tất cả các trụ cột của một nền sản xuất thông minh, trong đó các doanh nghiệp lớn 

có tính sẵn sàng cao hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Các doanh nghiệp phần đông chưa có Chiến lược về CMCN lần thứ tư 

- Công nghệ tiên tiến vẫn còn ít được áp dụng tại các doanh nghiệp ngành công 

nghiệp Việt Nam, chưa có các mô hình về Nhà máy thông minh, chưa có được các 

sản phẩm thông minh 

- Người lao động là yếu tố mà các DN có mức độ tiếp cận CMCN4.0 cao hơn 

các yếu tố khác, tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp chưa trang bị những kỹ năng 

đầy đủ cho người lao động để làm việc trong một Nhà máy thông minh 

5.1.3 Xu thế phát triển chính của CMCN 4.0 trong tương lai 

5.1.3.1 Ba xu hướng thay đổi lớn 

Thứ nhất, thời đại sản xuất đại trà (một sản phẩm với số lượng lớn) sẽ dần kết 

thúc. Thay vào đó sẽ là các dây chuyền có khả năng tiếp nhận các yêu cầu của khách 

hàng và truyền tới công xưởng sản xuất ngay trong thời gian thực. Các dây chuyền 

Hiểu biết rất nhiều Hiểu biết nhiều Hiểu biết vừa phải

Hiểu biết ít Không hiểu biết
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sản xuất sẽ tự động kết hợp với nhau để sản xuất đơn chiếc mới mức giá thấp như 

hiện nay.  

Thứ hai, sự thay đổi trong khái niệm thay đổi thiết kế mới của sản phẩm như ô 

tô, xe máy… Hiện nay, giá trị gia tăng của ngành sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào 

việc gia công vật liệu như kim loại thành sản phẩm, đưa vào đó phần mềm hoặc hệ 

thống điều khiển. Tuy nhiên trong tương lai hệ thống kết nối internet sẽ thu thập nhu 

cầu của khách hàng, dựa trên cở sở đó nhà sản xuất sẽ chỉ cập nhật phần mềm để lên 

đời sản phẩm như những chiếc điện thoại thông minh hiện nay.  

Thứ ba, thế giới có thể sẽ chứng kiến một cuộc soán ngôi của các doanh nghiệp 

CNTT, khi họ biến các doanh nghiệp sản xuất trở thành “tay sai” cho mình. Hiện nay, 

hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đang chủ động phát triển sản phẩm cho riêng mình 

và vai trò của các doanh nghiệp công nghệ thông tin chỉ là hỗ trợ. Tuy nhiên, với khả 

năng thu thập và phân tích dữ liệu các doanh nghiệp công nghệ thông tin sẽ nắm được 

nhu cầu của khách hàng và tự đưa ra được sản phẩm tương ứng.  

5.1.3.2 Nền sản xuất trong tương lai 

Nhà máy tương lai được đặc trưng bởi: Cấu trúc nhà máy, số hóa nhà máy và 

các quy trình nhà máy, trong đó: 

a. Cấu trúc nhà máy tương lai 

Cấu trúc nhà máy tương lai có bố cục đa chiều, linh hoạt và thông minh hơn 

trong đó sản phẩm được đặt trên những hệ thống vận tải không người lái và được chỉ 

hướng độc lập qua các công đoạn sản xuất bằng việc giao tiếp với những máy móc 

sản xuất (được hướng dẫn bởi máy quét laser và sử dụng công nghệ nhận diện tần số 

vô tuyến,....trên nền tảng công nghệ thông tin sử dụng công nghệ điện toán đám mây). 

b. Số hóa nhà máy tương lai 

Trong nhà máy tương lai, công nghệ kỹ thuật số ngày càng được sử dụng rộng 

rãi để số hóa tất cả các hoạt động của doanh nghiệp với dây chuyền sản xuất được tự 

động hóa ở mức độ cao, thông minh hơn và hiệu suất quá trình sản xuất được thúc 

đẩy bằng nhiều cách khác nhau: Lắp đặt Robot thông minh, hợp tác,  Triển khai sản 

xuất bồi đắp, Triển khai tương tác thực tế, Áp dụng mô phỏng sản xuất, Phát triển 

những buổi đào tạo nhập vai, Triển khai điều hướng sản xuất phi tập trung, Sử dụng 

dữ liệu lớn và phân tích.  
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c. Các quy trình nhà máy tương lai 

Trong nhà máy tương lai, bằng việc sử dụng các công nghệ số mới trong công 

tác quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất, quản lý tinh gọn càng ngày càng được 

phát huy hết hiệu quả và hoàn thiện hơn, trong đó hai thành tố chính của quản lý tinh 

gọn đang được nâng cấp hơn nhờ công nghệ số đó là lấy khách hàng là trung tâm và 

cải tiến liên tục.   

Về mặt nội bộ công ty, chuỗi tích hợp này sẽ củng cố mối liên hệ giữa các bộ 

phận R&D; tích hợp bộ phận sản xuất mà tại đó tất cả máy móc được tích hợp hoàn 

toàn sử dụng hệ thống cảm biến và phần mềm; tích hợp bộ phận bán hàng và tích hợp 

những phòng ban khác, ....trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây.  

5.2. Phân tích nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021- 

2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 

5.2.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trong 

bối cảnh CMCN 4.0 

5.2.1.1 Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

Do ảnh hưởng của đợt bùng phát Covid 19 thứ 4, tăng trưởng kinh tế của Việt 

Nam được dự báo sẽ giảm sâu vào cuối năm 2021. Trong buổi tọa đàm tổ chức 

18/10/2021, VESS đã đưa ra dự báo tăng trưởng 2021 ở kịch bản cao cho Việt Nam là 

1,8% và thấp là 0,2%. WB cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng cuối năm 2021 của Việt 

Nam nhưng ở mức độ tích cực hơn khi ước tính tăng trưởng với tốc độ từ 2,0% đến 

2,5%. Tuy nhiên đây vẫn là mức thấp hơn đáng kể so với dự báo 4,8% mà WB đưa 

ra hồi tháng 8/2021. 

5.2.1.2 Định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 

Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những kết quả tích cực, 

nhưng trong bối cảnh mới, xu hướng mới, cách làm cũ chưa chắc đã phù hợp, trong 

khi những điểm nghẽn đang “kìm hãm” đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Do đó, 

để kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, sáng tạo và bao trùm, tiến tới “trở 

thành nước có thu nhập trung bình cao đến năm 2030”, cần thiết phải có sự chuyển 

mình mạnh mẽ. Theo đó, nhóm đề tài đề xuất 4 định hướng phát triển cho giai đoạn 

2021-2030; đó là: (i) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (ii) Hoàn thiện thể 

chế kinh tế và cải cách thủ tục hành chính; (iii) Phát triển cơ sở hạ tầng, hạ tầng kết 
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nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; (iv) phát triển mạnh mẽ ứng dụng KH-CN, 

chuyển đổi quản trị khu vực công.  

5.2.2 Xu hướng tác động của cuộc CMCN 4.0 đến nền kinh tế Việt Nam 

5.2.2.1 Xu hướng tác động tổng thể của cuộc CMCN4.0  

Xét ở phạm vi toàn nền kinh tế, cuộc CMCN4.0 sẽ có những tác động mạnh 

mẽ tới nền kinh tế Việt Nam, tập trung ở các khía cạnh sau: 

- Cuộc CMCN4.0 sẽ tác động mạnh mẽ tới mô hình tăng trưởng và công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa của Việt Nam, đặt ra yêu cầu ngày càng lớn hơn đối với 

quá trình tái cơ cấu các ngành và tái cơ cấu đầu tư  

- CMCN 4.0 sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong cơ cấu của các ngành công 

nghiệp cũng như đóng góp của mỗi ngành trong tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế 

của nước ta thời gian tới.  

- Cuộc CMCN4.0 sẽ tác động mạnh mẽ tới lao động và việc làm cũng như bản 

chất của lao động trong cấu thành giá trị sản phẩm 

  - Với nền tảng số, cho phép hình thành các mô hình sản xuất kinh doanh mới 

với hiệu quả cao, nguồn lực thay vì tài chính  là tri thức và trí tuệ, cuộc CMCN4.0 

cho phép tạo ra những cơ hội đầu tư và phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. 

5.2.2.2 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của cuộc CMCN4.0 đến hoạt động đào tạo   

Dưới góc độ đào tạo, kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu phát hiện như sau: 

CBGV cho rằng CMCN 4.0 có ảnh hưởng đến xu hướng đào tạo, cụ thể mục 

tiêu của giáo dục là tạo năng lực chứ không phải tạo bằng cấp (34%) , Rèn luyện tinh 

thần/ thái độ trước khi dạy kiến thức và kỹ năng (35%), Mời cán bộ, lãnh đạo doanh 

nghiệp về giảng dạy một số học phần tại cơ sở giáo dục đào (32%) , Nhu cầu nhân 

lực cho một số ngành nghề truyền thống giảm đáng kể dẫn tới công tác (37%), Nhu 

cầu nhân lực cho một số ngành nghề, lĩnh vực mới tăng nhanh đi đôi với áp lực mở 

(35%), Toàn cầu hóa giáo dục tạo sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục không những 

trong nước (26%). 

Mặt khác, cán bộ giáo viên cũng cho rằng CMCN 4.0 có ảnh hưởng mạnh đến 

phương thức đào tạo với việc sử dụng nhiều công nghệ, đến nội dung đào tạo do 

những yêu cầu mới về kiến thức và kỹ năng làm việc, thay đổi về thời gian đào tạo 
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do yêu cầu của người lao động và thay đổi về phương thức quản lý do nhiều công 

đoạn đòi hỏi phải số hóa (55%). Cán bộ quản lý cũng có đánh giá tương đồng.  

Dưới góc độ doanh nghiệp, kết quả khảo sát cho thấy CMCN 4.0 có ảnh hưởng 

nhiều đến việc tuyển nhân viên để đáp ứng được yêu cầu công việc (trên 68%), ảnh 

hưởng đến việc thay đổi phương thức đào tạo lại của doanh nghiệp (57%), để thích 

ứng doanh nghiệp phải thay đổi lại phương thức sản xất kinh doanh (59%), doanh 

nghiệp phải có sự ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh (65%) và 

ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (61%). 

5.2.2.3 Xu hướng tác động của cuộc CMCN4.0 tới ngành/lĩnh vực và doanh nghiệp  

a. Tác động tới khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp: 

Với trình độ phát triển, đặc biệt là trình độ công nghệ khác nhau, các doanh 

nghiệp có cơ hội khác nhau trong tiếp cận với cuộc CMCN4.0, từ đó thay đổi năng 

lực và khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. CMCN 4.0 sẽ góp phần chuyển 

dịch sản xuất công nghiệp quốc gia theo hướng từ nền kinh tế năng suất thấp (với ít 

cơ hội cho cải tiếng công nghệ và đạt được giá trị gia tăng cao trong sản xuất) sang 

nền kinh tế năng suất cao (với nhiều cơ hội hơn cho các sáng kiến và giá trị gia tăng 

cao hơn).  

b. Tác động đến phương thức sản xuất và kinh doanh và các vấn đề của nội bộ ngành 

và doanh nghiệp 

Với các công nghệ tiên tiến từ cuộc CMCN4.0, sẽ có những thay đổi rất lớn 

đối với phương thức sản xuất và giao dịch của mỗi doanh nghiệp.  

Về phương thức sản xuất, sự ra đời và khả năng ứng dụng vào thực tế của các 

công nghệ số, công nghệ năng lượng và môi trường, vật liệu tiên tiến - các công nghệ 

của CMCN 4.0 khiến cho phương thức sản xuất truyền thống đang dần thay đổi như 

chuyển từ thâm dụng lao động sang sử dụng máy móc, từ sử dụng vật liệu tự nhiên 

sang vật liệu tổng hợp, vật liệu mới có những tính năng đặc biệt.  

Về phương thức giao dịch, phương thức giao dịch sẽ trở nên rất đa dạng. Hoạt 

động giao dịch giữa các đối tác trong chuỗi giá trị của ngành hay giữa nhà cung cấp 

với khách hàng diễn ra từ cách thực trực tiếp, cho tới giao dịch trên các sàn giao dịch 

điện tử, thông qua các ứng dụng trên internet như thư điện tử, việc thanh toán được 

thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng. Với sự phát triển của các công nghệ số như 
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chuỗi blockchain, phương thức giao dịch được thực hiện nhanh chóng, an toàn và 

đảm bảo.  

Phương thức sản xuất và phương thức giao dịch của ngành thay đổi sẽ kéo 

theo một loạt những thay đổi trong nội bộ ngành. Đó là những thay đổi về dịch chuyển 

luồng vốn đầu tư, quy mô ngành, năng suất lao động, chuỗi giá trị, cơ cấu nội bộ 

ngành, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, và năng lực tiếp cận thông tin của ngành.  

5.2.2.4 Xu hướng tác động của CMCN lần thứ tư đến các thành phần khác của nền 

kinh tế 

Đối với người tiêu dùng, họ dường như được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc cách 

mạng công nghệ này. Cuộc CMCN lần thứ tư hứa hẹn sẽ thay đổi phương thức tiêu 

dùng cùng thời gian tiếp cận và chi phí sản phẩm. Các hoạt động như tiêu dùng, sử 

dụng dịch vụ cơ bản đều có thể thực hiện từ xa. Thêm vào đó, người tiêu dùng được 

tiếp cận thông tin sản phẩm minh bạch hơn do áp lực duy trì lợi thế cạnh tranh giữa 

các nhà sản xuất. Các sản phẩm và dịch vụ mới được tạo ra với chi phí thấp3 hơn 

nhiều để phục vụ người tiêu dùng. Internet, thiết bị thông minh và hàng ngàn các ứng 

dụng đang làm cho cuộc sống của con người trở nên dễ dàng hơn và năng suất hơn.  

Đối với các cơ quan lập pháp, công nghệ và thiết bị hạ tầng số cho phép việc 

tương tác hai chiều giữa người dân và chính phủ, đồng thời tăng sức mạnh giám sát 

và lãnh đạo, điều tiết nền kinh tế, do vậy, sẽ tăng cường và đẩy nhanh sự minh bạch 

và hội nhập. Cuộc CMCN lần thứ 4 sẽ giúp tăng cường an ninh quốc gia dưới sự hỗ 

trợ đắc lực của công nghệ nếu hệ thống điều hành nhà nước đủ linh hoạt để quản lý, 

hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp và công dân. Tuy nhiên, các vấn đề bảo mật 

sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Độ tin cậy và ổn định là rất cần thiết cho giao 

tiếp giữa những máy móc (M2M), bao gồm cả thời gian trễ rất ngắn và ổn định. Ngoài 

ra cần phải duy trì tính toàn vẹn của quá trình sản xuất, cần phải tránh bất kỳ rủi ro 

nào về CNTT, những yếu tố sẽ gây hậu quả sản xuất, cần bảo vệ bí quyết công nghiệp. 

  

                                                           
3 Một ví dụ điển hình: Những điện thoại thông minh rẻ nhất, với mức giá 10 USD đã có mặt ở châu 

Phi và châu Á. Dự báo đến năm 2020, 70% nhân loại sẽ sở hữu điện thoại thông minh.  
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5.3 Dự báo xu hướng phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 

2030 dưới tác động của CMCN 4.0 

5.3.1 Dự báo nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021-2030  

Về phía cung lao động, chúng ta có thể tiến hành dự báo nguồn nhân lực Việt 

Nam nói chung cũng như những tiêu chí cụ thể sử dụng các phương pháp khoa học 

khác nhau như sau: 

(i) Sử dụng phương pháp dự báo riêng 

Sử dụng phương pháp dự báo san mũ Holt - Winter, kết quả dự báo cho nguồn 

lao động của Việt Nam và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động trên tổng dân số của 

Việt Nam từ 2021 -2030  được thể hiện trong Bảng 5.2 và hình 5.4. 

Bảng 5.1. Dự báo nguồn lao động và tỷ lệ lao động của Việt Nam (trên 15 tuổi) 

từ 2021 - 2030 

Đơn vị: Nghìn người 

Năm 
Nguồn lao động 

(Nghìn người) 

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi 

lao động  (%) 

2021 56550.2916 61.28 

2022 56941.7374 61.79 

2023 57333.1832 62.25 

2024 57724.6290 62.64 

2025 58116.0748 62.98 

2026 58507.5206 63.36 

2027 58898.9664 63.71 

2028 59290.4122 63.94 

2029 59681.8580 64.22 

2030 60073.3038 64.50 

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán với sự trợ giúp của phần mềm Eview 

Độ tin cậy cho kết quả dự báo có thể nhìn vào Hình 5.4. Có thể thấy, mức độ 

chính xác của dự báo là khá cao. 
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Hình 5.3. Nguồn lao động của Việt Nam và Dự báo nguồn lao động của Việt 

Nam 

Đơn vị: Nghìn người 

 

 Nguồn: Nhóm tác giả tính toán với sự trợ giúp của phần mềm Eview 

Ghi chú: L (màu xanh): Lao động của Việt Nam (trên 15 tuổi) từ 2000-2020; 

LF (màu cam) dự báo nguồn lao động của Việt Nam từ năm 2021 - 2030. 

(ii) Sử dụng mô hình dự báo nguồn nhân lực trong bối cảnh Cách mạng 4.0 

Chúng tôi thực hiện dự báo với mô hình nguồn nhân lực của VN dưới tác động 

của CMCN 4.0 từ năm 2021 -2030, với các yếu tố ảnh hưởng là của tăng trưởng kinh 

tế, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động, tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp và chi cho khoa học công nghệ (đại diện cho thông tin về Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư). Cụ thể kêt quả ước lượng của từng bước được thể hiện như sau: 
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Bảng 5.2. Kết quả ước lượng mô hình 

Dependent Variable: LDE   

Method: Least Squares   

Date: 11/10/20   Time: 09:47   

Sample (adjusted): 2000 2019   

Included observations: 20 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 49.82709 4.472487 11.14080 0.0000 

GDP 0.605210 0.692091 0.874467 0.3956 

LD 0.338938 0.137908 2.457717 0.0266 

SV 15.84130 5.965984 2.655271 0.0180 

KHCN -0.429703 0.051751 -8.30328 0.7856 

     
     R-squared 0.826436     Mean dependent var 56.07049 

Adjusted R-squared 0.780153     S.D. dependent var 3.185744 

S.E. of regression 1.493728     Akaike info criterion 3.852746 

Sum squared resid 33.46837     Schwarz criterion 4.101679 

Log likelihood -33.52746     Hannan-Quinn criter. 3.901340 

F-statistic 17.85589     Durbin-Watson stat 0.415232 

Prob(F-statistic) 0.000014    

     
Nguồn: Ước lượng của nhóm tác giả 

 Trên cơ sở ước lượng mô hình, nhóm tác giả có kết quả dự báo cho các chuỗi 

tăng trưởng (đã trình bày ở trên), tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (lde), tỷ lệ lao 

động qua đào tạo(ld), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp (sv) và tỷ lệ chi cho KHCN (khcn) từ 

năm 2021 đến 2030 được thể hiện trong Bảng 5.3, hình 5.5 đến 5.7. 
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Bảng 5.3. Kết quả dự báo các chuỗi 

Year 
Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo (LD) 

Tỷ lệ dân số trong độ 

tuổi lao động (LDE) 

Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp (SV) 

2021 24.169 61.522 0.465 

2022 24.857 61.996 0.481 

2023 25.544 62.470 0.497 

2024 26.232 62.944 0.512 

2025 26.919 63.418 0.528 

2026 27.607 63.893 0.544 

2027 28.294 64.367 0.559 

2028 28.982 64.841 0.575 

2029 29.669 65.315 0.591 

2030 30.357 65.789 0.606 

 

Nguồn: Dự báo của nhóm tác giả tính toán với sự trợ giúp của phần mềm Eview 

Hình 5.4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ lao động qua đào tạo dự báo 

 

 Nguồn: Nhóm tác giả tính toán với sự trợ giúp của phần mềm Eview 
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Hình 5.5. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao 

động dự báo 

 

 Nguồn: Nhóm tác giả tính toán với sự trợ giúp của phần mềm Eview 

 

Hình 5.6. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp dự báo 

 

 Nguồn: Nhóm tác giả tính toán với sự trợ giúp của phần mềm Eview  

Như vậy, đại dịch hy vọng tạo cơ hội phát triển cho Việt Nam; nguồn nhân lực 

Việt Nam tăng lên để đáp ứng nhu cầu phát triển, song song với đó là các chỉ tiêu 

khác về nguồn nhân lực đều theo hướng cải thiện tốt. 

5.3.2 Nhận diện nhu cầu nguồn nhân lực các ngành, lĩnh vực ưu tiên trong bối 

cảnh cách mạng 4.0 

Về phía cầu lao động, chúng ta có thể tiến hành nhận diện các ngành, lĩnh vực 

ưu tiên trong bối cảnh Cách mạng 4.0, từ đó dẫn đến nhu cầu nhân lực của những 
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a. Nhóm ngành tiên phong 

Bao gồm các ngành: Chế biến thực phẩm, Thiết bị điện, Dây và thiết bị dây 

dẫn, Sản phẩm điện tử, Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng, Sản phẩm viễn thông, 

ghi âm, thiết bị nhiếp ảnh, quang học, đồng hồ Dệt (sợi). 

Đặc trưng: Những ngành được lựa chọn vào nhóm ngành hiện có năng lực 

cạnh tranh quốc tế và có khả năng lan tỏa trong nền kinh tế. Thành phần của nhóm 

ngành này khá đa dạng, từ ngành sản xuất sản phẩm sử dụng đầu vào là nông lâm sản 

(chế biến gỗ, sản xuất sợi, chế biến thực phẩm) tới những ngành sản xuất được coi là 

công nghệ cao như sản phẩm điện tử, thiết bị điện.  

Những đặc điểm trên thể hiện rằng mặc dù nhóm này được đánh giá là những 

ngành vừa có năng lực cạnh tranh quốc tế vừa có khả năng lan tỏa ở trong nước, các 

ngành này thực chất vẫn còn nhiều yếu kém trong nội tại và mới chỉ tham gia được 

một phần rất nhỏ vào chuỗi giá trị của các công ty đa quốc gia có mặt tại Việt Nam 

cũng như trên thế giới. Dưới tác động của Cách mạng 4.0, nhu cầu lao động của nhóm 

sẽ thay đổi tương ứng. 

b. Nhóm ngành tiềm năng 

Bao gồm các ngành, lĩnh vực: Da-Giầy, May, Giấy và sản phẩm từ giấy, Hóa 

chất và sản phẩm hóa chất, Cao su, nhựa. 

Đặc trưng: Nhóm ngành này hoặc (i) những ngành có năng lực cạnh tranh quốc 

tế là ngành có giá trị xuất khẩu cao, tận dụng được lợi thế chi phí nhân công rẻ của 

Việt Nam, thâm dụng lao động (da giầy, may mặc) hoặc  (ii) những ngành có khả 

năng lan tỏa trong nước tức là sử dụng nguyên liệu đầu vào là sản phẩm của các ngành 

khác cũng như có sản phẩm đầu ra được cung cấp cho các ngành khác làm nguyên 

liệu đầu vào (ngành giấy, hóa chất, cao su, phi kim, thiết bị điện).  

Nhóm ngành này mặc dù được đánh giá có năng lực cạnh tranh xuất khẩu hoặc 

có khả năng lan tỏa trong nền kinh tế nhưng cũng như nhóm ngành tiên phong là phát 

triển vẫn chưa đi sâu vào thực chất. Với đặc điểm là lao động phổ thông là phổ biến 

với trình độ công nghệ ở mức độ trung bình, khả năng tiếp tục phát triển của ngành 

trước ảnh hưởng của CMCN4.0 gặp nhiều khó khăn. 

c. Nhóm ngành theo sau  

Bao gồm: Khai thác dầu khí, Sản xuất đồ uống, Sản xuất kim loại, Sản xuất 
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sản phẩm cơ khí, Máy móc, thiết bị, sản xuất xe có động cơ, Điện, khí đốt và nước. 

Đặc trưng: Nhìn chung, đây là những nhóm ngành thâm dụng vốn hơn là thâm 

dụng lao động, ít có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và ít có khả năng lan 

tỏa ở nền kinh tế trong nước.  

Khác với hai nhóm ngành trên, nhóm ngành theo sau có năng suất lao động 

cao. Nguyên nhân có thể nằm ở chỗ các ngành này chủ yếu là ngành thâm dụng vốn, 

số lượng lao động của ngành không nhiều nên khi tính năng suất lao động theo đầu 

người sẽ cao. Trong ngành thâm dụng vốn, kỹ năng của người lao động có xu hướng 

được yêu cầu cao hơn và khi không thỏa mãn được yêu cầu này, khả năng phát triển 

bền vững của ngành sẽ bị hạn chế. Sản phẩm của ngành chủ yếu là tiêu thụ trong nước 

nhưng các ngành trong nhóm không có khả năng tạo tính lan tỏa trong nền kinh tế. 

Mặt khác, hiện tại cũng như trong tương lai, Việt Nam phải  cắt giảm dẫn tới thuế 

nhập khẩu  hàng hóa dẫn tới nguy cơ  sản phẩm của nhóm ngành (vốn phần lớn tiêu 

thụ nội địa) phải cạnh tranh khốc liệt hơn với các sản phẩm  nhập khẩu tại chính thị 

trường trong nước. Cầu lao động của những ngành này cũng sẽ có xu hướng tương ứng.  

5.3.3 Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh CMCN4.0 

5.3.3.1 Góc nhìn từ phía các chủ thể 

Điều tra của nhóm nghiên cứu đưa đến các phát hiện sau đây: 

Các doanh nghiệp, khi đào tạo về kỹ năng cho người lao động họ tập trung vào 

kỹ năng phối hợp  và quản lý thời gian (chiếm 52,9%), kỹ năng đàm phán và thuyết 

phục (44,3%), kỹ năng lãnh đạo và gây ảnh hưởng (42,9%) và kỹ năng giải quyết vấn 

đề phức hợp (42,9%) (Xem Hình 5.8) 
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Hình 5.7. Kỹ năng cần thiết doanh nghiệp đào tạo cho người lao động 

Đơn vị: % 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát DN của nhóm nghiên cứu 

Đồng thời, theo cán bộ quán lý để đào tạo được các kỹ năng trên thì phương thức 

đào tạo phù hợp nhất là truyền thống có kết hợp công nghệ thông tin (47,1%), Kết hợp 

truyền thống với trực tuyến (35,3%) và hoàn toàn trực tuyến (17,6%) (xem Hình 5.9) 

Hình 5.8. Phương thức đào tạo kỹ năng cho người lao động của cán bộ quản lý 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát Cán bộ quản lý DN của nhóm nghiên cứu 

0 10 20 30 40 50 60

Học tập chủ động 

Tư duy phản biện và đổi mới

Kỹ năng giải quyết vấn đề phức hợp

Kỹ năng phân tích

Kỹ năng lãnh đạo và gây ảnh hưởng 

Kỹ năng quản lý tài chính

Tỉ mỉ

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

Tư duy hệ thống

Kỹ năng cài đặt và bảo hành công …

Truyền thống (bảng đen, phấn trắng)

Truyền thống kết hợp công nghệ thông tin (trình chiếu slide, học với máy 

chiếu)

Hoàn toàn trực tuyến
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Từ góc độ của cán bộ và giảng viên, kiến thức chuyên môn của người lao động 

là quan trọng (80,6%), chứng chỉ nghề nghiệp (64,5%), khả năng ngoại ngữ (62,9%), 

kỹ năng công nghệ thông tin (61,3%). Và, phương thức cán bộ giảng viên sử dụng để 

đào tạo chủ yếu là truyền thống có kết hợp với công nghệ thông tin (64,1%), kết hợp 

truyền thống với trực tuyến 29,5%, hoàn toàn trực tuyến là 3,8% và truyền thống hoàn 

toàn là 2,6%. 

Người lao động, kỹ năng họ được yêu cầu nhiều nhất là kỹ năng phối hợp và 

quản lý thời gian (46,9%), kỹ năng học tập chủ động (46,5%), tư duy phản biện và 

đổi mới 41,3%. Kỹ năng đàm phản và thuyết phục (40,3%), kỹ năng giải quyết vấn 

đề phức hợp (40,3%). Để đạt được những kỹ năng này, người lao động sẽ tham gia 

các khóa đào tạo của công ty (53,1%), tự học (49,3%) hay học trực tuyến (49%). 

5.3.3.2 Đánh giá thực trạng 

a. Những kết quả đạt được 

Một trong những thành tựu nổi bật của phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao theo những định hướng của Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam 2011-2020 

là hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách cho phát triển nhân lực và khoa học công 

nghệ được hoàn thiện liên tục, tạo điều kiện nâng cao chất lượng các hoạt động giáo 

dục, đào tạo và khoa học kỹ thuật.  

Chất lượng của các cơ sở đào tạo cũng được nâng lên. Đến nay, Việt Nam có 

5 trường đại học nằm trong tốp 400 trường hàng đầu châu Á, 2 trường đại học nằm 

trong tốp 1.000 trường tốt nhất thế giới; nghiên cứu khoa học trong các trường đại 

học có bước tiến bộ, công bố quốc tế tăng. Khoa học cơ bản đã có bước phát triển. 

Chúng ta đã có hai trung tâm xuất sắc là Trung tâm Toán học quốc tế và Trung tâm 

Vật lý quốc tế được UNESCO công nhận và bảo trợ. 

Việc đầu tư của Nhà nước để nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ được 

tăng cường, tăng khả năng kết nối giữa phát triển nguồn nhân lực với phát triển và 

ứng dụng khoa học công nghệ. Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học, công 

nghệ tăng bình quân 16,5%/năm, đạt khoảng 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Đầu 

tư xã hội cho khoa học, công nghệ tăng nhanh, ước đạt 1,3% GDP vào năm 2015. 

Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, y 

tế, thông tin truyền thông cũng có những tiến bộ vượt bậc. 
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Thị trường khoa học công nghệ ngày càng phát triển giúp kết nối cung cầu 

trong nền kinh tế, tăng cường khả năng tiếp cận với khoa học kỹ thuật của người lao 

động, nâng cao chất lượng nhân lực cho nền kinh tế.  

b. Những hạn chế tồn tại 

Hạn chế về thể lực: nhìn chung, người lao động Việt Nam có vóc dáng nhỏ 

bé. Chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam năm 2000 thấp hơn 13cm, và nữ 

giới thấp hơn 10,7 cm so với tiêu chuẩn của WHO, còn cân nặng thì thuộc nhóm nhẹ 

nhất thế giới.  

Về cơ cấu lao động: Ta thấy sự mất cân bằng trong tỷ lệ lực lượng lao động 

thành thị và nông thôn. Từ năm 2012 đến nay, đã có sự tăng lên về tỷ trọng lực lượng 

lao động khu vực thành thị nhưng sự mất cân bằng vẫn còn cao, với 67,8% lực lượng 

lao động nước ta tập trung ở khu vực nông thôn. Chỉ riêng lao động nông thôn tại ba 

vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đã chiếm 

62,3% lực lượng lao động cả nước. 

Cơ cấu việc làm theo ngành kinh tế cũng còn nhiều bất cập, mất cân đối. Lao 

động trong hai ngành công nghiệp, dịch vụ đều có xu hướng tăng nhưng vẫn thấp hơn 

tỷ trọng lao động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cơ cấu lao động như 

vậy sẽ gây khó khăn trong việc nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu của 

Cách mạng công nghiệp 4.0, bởi lao động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

chủ yếu là lao động thủ công, chưa qua đào tạo hoặc có kỹ năng thấp. 

Về chất lượng lao động: trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động còn 

thấp, đại đa số lực lượng lao động nước ta là lao động không có chuyên môn, kỹ thuật. 

cho thấy, cơ cấu lực lượng lao động theo trình độ chuyên môn ở nước ta không có sự 

thay đổi nhiều từ năm 2012 đến nay, mặc dù tỷ trọng lao động không có chuyên môn 

kỹ thuật có giảm nhưng vẫn chiếm đại đa số lực lượng lao động.  

Nhìn chung, chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta đang bị đánh giá là khá 

thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Chất lượng 

nguồn nhân lực còn hạn chế về cả thể lực, trí lực, và đạo đức... để có thể bắt kịp được 

những đòi hỏi của thị trường lao động trong thời kỳ của cách mạng khoa học và công 

nghệ 4.0. 
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c. Nguyên nhân của những hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam 

Một là, quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, bất cập.  

Hai là, bản thân hệ thống giáo dục từ cấp phổ thông đến sau đại học là lực 

lượng nòng cốt trong quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhưng còn bộc 

lộ một số hạn chế.  

Ba là, do quy mô kinh tế của nước ta còn nhỏ, xuất phát điểm thấp, nên nguồn 

lực quốc gia và khả năng đầu tư cho phát triển nhân lực còn hạn chế. Bên cạnh đó, 

cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch dẫn đến lao động trong nông nghiệp và lao động 

khu vực phi chính thức còn chiếm tỷ lệ cao. 

5.3.4 Xu hướng phát triển của nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 

2030 dưới tác động của CMCN 4.0  

Định hướng áp dụng và phát triển các công nghệ của CMCN 4.0 giai đoạn 

2021-2030 bao gồm: Áp dụng các công nghệ của CMCN 4.0 trong xây dựng Chính 

phủ điện tử hướng tới Chính phủ số để quản lý nhà nước thông minh hơn, nhanh hơn, 

minh bạch hơn và hiệu lực, hiệu quả hơn; đem lại sự hài lòng cao cho người dân và 

doanh nghiệp. Đồng thời áp dụng các công nghệ của CMCN 4.0 để nâng cấp, chuyển 

đổi hệ thống sản xuất và kinh doanh hiện tại để tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, phát 

triển sản xuất, kinh doanh nhanh hơn, cắt giảm chi phí, tìm kiếm thêm thị trường 

trong nước và quốc tế, nâng cao năng suất của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền 

kinh tế nói chung. 

Các ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện nâng cấp, chuyển đổi công nghệ bao 

gồm: Hành chính công, điện - nước, y tế, giáo dục, chế tạo, nông nghiệp, vận tải và 

kho vận, thương mại, thông tin và truyền thông, tài chính - ngân hàng. 

Các công nghệ ưu tiên phát triển bao gồm: Kết nối di động 5G và sau 5G; trí 

tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, an ninh mạng... 

Việt Nam đã đặt mục tiêu: Đến năm 2025, hạ tầng internet cáp quang và 

internet di động băng rộng tốc độ cao (4G và 5G) phủ sóng toàn bộ các xã, tỷ lệ người 

dân sử dụng internet đạt 90%, đến năm 2030, tỷ lệ người dân sử dụng internet đạt 

100%. Đến năm 2025, 100% các cơ quan hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị sự nghiệp công ứng dụng CNTT trong giao 

tiếp với người dân và áp dụng thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán bằng thiết bị 
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di động... 

Những xu hướng lớn về kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ được dự đoán 

sẽ diễn ra trong giai đoạn 2021-2030 kể trên có tác động mạnh mẽ đến chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta. Sự thay đổi về bối cảnh kinh tế, 

xã hội càng khẳng định tầm quan trọng, vai trò đột phá của nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong phát triển kinh tế - xã hội nước ta giai đoạn tới. 
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CHƯƠNG 6: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỤNG CHIẾN 

LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-

2030 TRONG BỐI CẢNH CMCN 4.0 

 

6.1 Cơ sở lý luận để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực việt nam giai 

đoạn 2021-2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 

6.1.1 Tổng hợp cơ sở lý thuyết (khái niệm, mô hình/chiến lược, tiêu chí...) và các 

yếu tố tác động đến việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam 

giai đoạn 2021 - 2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 

6.1.1.1 Khái niệm 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia là một bản kế hoạch (bao gồm 

mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức hành động, giải pháp và nguồn lực thực hiện) được 

đưa ra để thực hiện các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của một tổ chức một 

cách có hệ thống và thống nhất. Cách hiểu này cũng phù hợp với khái niệm chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực được sử dụng phổ biến bởi các nhà quản trị học “Chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực là một bản kế hoạch trong đó xác định nguồn lực con 

người của một tổ chức sẽ được phát triển và sử dụng như thế nào thông qua một loạt 

các hoạt động như đào tạo, phát triển tổ chức, phát triển sự nghiệp cá nhân nhằm đạt 

được các mục tiêu của cá nhân người lao động và tổ chức”. 

6.1.1.2 Nội dung 

Nội dung cốt lõi của một chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia bao 

gồm: mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động/thực thi. Trong đó: 

- Mục tiêu là trạng thái của nguồn nhân lực ở phạm vi quốc gia cần phải đạt 

đến tại một thời điểm trong tương lai.  

- Nhiệm vụ là những vấn đề cần phải giải quyết để có thể đạt được mục tiêu 

đề ra.   Trong nhiệm vụ sẽ có một vài nhiệm vụ được đặt trọng tâm là nhiệm vụ chính 

cần phải được hoàn thành để có thể đạt được mục tiêu. Những nhiệm vụ này sẽ được 

gọi là nhiệm vụ đột phá hoặc nhiệm vụ trọng tâm. Ở những nhiệm vụ đột phá, trọng 

tâm như thế này thì thường sẽ có nhiều giải pháp được chính phủ đưa ra với sự phối 

hợp của nhiều bộ ban ngành. Trong bối cảnh CMCN 4.0, liên quan đến nguồn nhân 

lực các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục đào tạo đặc biệt là giáo dục đại học nhiều 

khả năng sẽ là nhiệm vụ trọng tâm. 
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- Giải pháp là những chính sách, hành động cụ thể mà chính phủ đưa ra để 

hoàn thành nhiệm vụ. Giải pháp liên quan đến nguồn nhân lực thường xoay quanh 

một số chủ đề sau đây: giải pháp về tuyên truyền, giải pháp thể chế, giải pháp giáo 

dục đào tạo, giải pháp đầu tư, giải pháp công nghệ. Trong bối cảnh CMCN 4.0 giải 

pháp công nghệ và đầu tư bên cạnh các giải pháp về giáo dục đào tạo sẽ là những giải 

pháp chính phủ cần quan tâm. 

- Kế hoạch hành động, thực thi là một bản kế hoạch chi tiết phân công bộ, ban 

ngành nào của chính phủ thực hiện các giải pháp đã được giao; cơ chế phối hợp giữa 

các cơ quan và cơ quan nào chịu trách nhiệm giám sát, báo cáo việc thực hiện chiến 

lược định kỳ.  

Hình 6.1. Các nội dung cốt lõi của một chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

Ngoài các thành phần cốt lõi kể trên trong chiến lược phát triển nói chung và 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực nói riêng còn có thể có thêm các thành phần 

sau đây: 

- Quan điểm chỉ đạo 

- Bối cảnh thực hiện  

- Tầm nhìn, định hướng 

  

Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu cụ thể 

Nhiệm vụ 

Giải pháp 

Kế hoạch hành động 
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Bảng 6.1. Cấu trúc một số chiến lược phát triển tại Việt Nam 

STT Tên chiến lược Thành phần chiến lược  

Quan 

điểm 

Mục tiêu Giải pháp Nhiệm 

vụ  

Tổ chức 

thực hiện 

Định 

hướng, 

tầm 

nhìn 

Thực trạng hiên 

tại (thành tựu 

hạn chế) + bối 

cảnh quốc tế 

(thời cơ, thách 

thức) 

1 Chiến lược phát 

triển du lịch 

Việt Nam đến 

năm 2030 

(147/QĐ-Ttg 

22/1/2020) 

x x (tổng 

quát, cụ 

thể) 

x x (trọng 

tâm, đột 

phá) 

x   

2 Chiến lược phát 

triển nhân lực 

Việt Nam 2011 

- 2020 (579/QĐ 

- Ttg 

19/4/2011) 

x x (tổng 

quát, cụ 

thể) 

x  x   

3 Chiến lược phát 

triển năng 

lượng tái tạo 

của Việt Nam 

đến năm 2030, 

tầm nhìn đến 

năm 2050 

(2068/QĐ - Ttg 

25/11/2015) 

x x x   x  

4 Chiến lược phát 

triển công nghệ 

thông tin và 

truyền thông 

Việt Nam đến 

2010 và định 

hướng đến năm 

2020 

(246/2005/QĐ-

Ttg 6/10/2005) 

x x x 

(+chương 

trình 

trọng 

điểm) 

 x x  
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5 Chiến lược phát 

triển giao thông 

vận tải việt nam 

đến năm 2020, 

tầm nhìn đến 

năm 2030 

(355/QĐ-Ttg 

25/2/2013) 

x x x  x x  

6 Chiến lược phát 

triển công 

nghiệp việt nam 

đến năm 2025, 

tầm nhìn đến 

năm 2035 

(879/ QĐ-Ttg 

9/6/2014) 

x x (tổng 

quát, cụ 

thể) 

x  x x  

7 Chiến lược phát 

triển giáo dục 

2011 - 2020 

(711/QĐ - Ttg 

13/6/2012) 

x x (tổng 

quát, cụ 

thể) 

x  x  x 

8 Chiến lược Tài 

chính đến năm 

2020 

(450 - QĐ - Ttg 

18/4/2012) 

x x (tổng 

quát) 

x x (cụ 

thể) 

x   

9 Chiến lược phát 

triển ngành 

công nghiệp dệt 

may Việt Nam 

đến năm 2015, 

định hướng đến 

năm 2020 

x x (tổng 

quát, cụ 

thể) 

x  x x  

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

6.1.1.3 Vai trò 

Giống như các chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở cấp độ doanh nghiệp. 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia là kim chỉ nam thống nhất mọi chính 

sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực trong quốc gia.  

Dù chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia nào được thực hiện thì các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể dựa vào đó để xây dựng chiến lược phát triển 
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nguồn nhân lực ở mức thấp hơn phù hợp với định hướng chung của quốc gia.  

Nội dung trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia đặc biệt là nội 

dung trong phần giáo dục đào tạo sẽ là căn cứ để chính phủ đưa ra những chính sách 

tiếp theo liên quan đến giáo dục đào tạo đặc biệt là hoạt động phát triển nguồn nhân 

lực trình độ cao, chất lượng cao.  

Cuối cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia cụ thể hóa những 

mục tiêu về nhân lực quốc gia mong muốn đạt được trong tương lai từ đó có căn cứ 

để đánh giá hoạt động của các bộ, ban ngành được giao nhiệm vụ.  

6.1.1.4 Phân loại 

Cho và McLean (2004) đề xuất cách phân loại được chấp nhận rộng rãi trong 

giới nghiên cứu và học giả về phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn 

nhân lực quốc gia nói riêng. Trong nghiên cứu của mình, Cho và McLean đã phân 

loại các chiến lược/mô hình phát triển nguồn nhân lực quốc gia thành 5 nhóm. Cụ thể:  

(vi) Chiến lược chuyển đổi (transitional model): chiến lược/mô hình này áp 

dụng cho các nền kinh tế đang chuyển đổi từ trạng thái phát triển không ổn 

định sang trạng thái phát triển ổn định. Chiến lược/mô hình này yêu cầu sự 

tham gia của cả ba bên: chính phủ, doanh nghiệp và người lao động vào 

NHRD;  

(vii) Chiến lược chính phủ kiến tạo (government initiated model): chiến 

lược/mô hình này thường được thực hiện khi quốc gia muốn hướng tới một 

tiêu chuẩn nghề nghiệp thống nhất trong khu vực. Lúc này chính phủ sẽ 

đóng vai trò định hướng đưa ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp thống nhất và 

hướng dẫn các chủ thể vi mô đạt được các tiêu chuẩn này;  

(viii) Chiến lược phi tập trung hay thị trường tự do (decentralized/free market 

model): chiến lược/mô hình nhấn mạnh đến các lực lượng thị trường cạnh 

tranh sẽ là đối tượng chính hoạch định và thực hiện NHRD để duy trì khả 

năng cạnh tranh của mình. Trong chiến lược/mô hình này hầu hết các hoạt 

động giáo dục, đào tạo sẽ được thực hiện bởi khu vực tư nhân;  

(ix) Chiến lược nước nhỏ (small nation): chiến lược/mô hình nước nhỏ được 

thực hiện theo nhiều cách tiếp cận, có thể kết hợp giữa chiến lược (ii) khi 

các nước nhỏ tương đồng với nhau liên kết lại trong một kế hoạch NHRD 
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liên quốc gia với chiến lược (i) hoặc các nước này dựa vào nguồn lực từ 

các tổ chức bên ngoài để thực hiện NHRD. Tuy nhiên vì là nước nhỏ nên 

thường các nước này không thực hiện chiến lược/mô hình (iii);   

(x)      Chiến lược tập trung hóa (centralized): chiến lược/mô hình này nhấn 

mạnh đến vai trò đầu tư của nhà nước đối với giáo dục và đào tạo, các hoạt 

động trong NHRD được thực hiện hầu hết bởi nguồn lực của các cơ quan 

chính phủ. Nói cách khác chiến lược/mô hình này bị can thiệp rất mạnh bởi 

chính phủ và gần như do chính phủ thực hiện, vai trò của khu vực tư nhân 

rất nhỏ. Đây là chiến lược trái ngược hoàn toàn với chiến lược (iii). 

Dựa trên phân tích đặc điểm đặc trưng của các nước có chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực quốc gia rõ ràng (Phạm Xuân Trường & Từ Thúy Anh, 2019), đặc 

biệt là thị trường lao động, chúng ta nhận thấy có sự tương đồng giữa trình độ phát 

triển của thị trường lao động với chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia mà 

nước đó lựa chọn. Sau đây là phân loại các chiến lược NHRD dựa trên đặc điểm của 

thị trường lao động. 
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Bảng 6.2. Phân loại các chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia trên thế 

giới 

Mô hình phát 

triển nguồn 

nhân lực 

Tính chất 
Đặc điểm theo cách tiếp cận thị 

trường 

Quốc gia tiêu 

biểu đang thực 

hiện chiến lược 

Chiến lược tập 

trung hóa 

Việc lên kế 

hoạch 

NHRD được 

thực hiện 

bởi chính 

quyền trung 

ương 

Nguồn cung nhân lực: dồi dào 

nhưng chất lượng thấp 

Nguồn cầu nhân lực: phụ thuộc 

vào khu vực nhà nước do khu 

vực tư nhân còn nhỏ bé 

Hệ thống hỗ trợ (thể chế): giáo 

dục đang vật lộn ở mức độ phổ 

thông; đào tạo nghề và giáo dục 

đại học còn yếu kém 

Thị trường lao động sơ khai, luật 

lệ liên quan đến sử dụng lao 

động còn lỏng lẻo.  

Trung Quốc, Các 

quốc gia Trung 

Đông (trường 

hợp đặc biệt Hàn 

Quốc) 

Chiến lược  

chuyển đổi 

Việc lên kế 

hoạch được 

thực hiện 

bởi ba bên 

có sự tham 

gia của 

chính quyền 

trung ương, 

công đoàn 

và doanh 

nghiệp (đây 

là quá trình 

di chuyển 

khỏi mô 

hình tập 

trung) 

Nguồn cung nhân lực: dồi dào 

nhưng chất lượng ở mức trung 

bình 

Nguồn cầu nhân lực: vừa phải 

và tương đối cân bằng giữa khu 

vực tư nhân và nhà nước 

Hệ thống hỗ trợ (thể chế): giáo 

dục phổ thông đã hoàn thiện 

Thị trường lao động bước đầu 

được hình thành. Luật lệ liên 

quan đến sử dụng lao động đang 

trong quá trình hoàn thiện 

Nam Phi, Thái 

Lan, Malaysia, 

các quốc gia 

Nam Mỹ 

Chiến lược nhà 

nước kiến tạo  

Các tiêu 

chuẩn nghề 

Nguồn cung nhân lực: dồi dào, 

chất lượng cao 

Singapore, các 

nước Châu Âu 
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nghiệp được 

thiết lập bởi 

các doanh 

nghiệp và 

ngành kinh 

tế theo sáng 

kiến của 

chính quyền 

trung ương 

Nguồn cầu nhân lực: tương đối 

lớn và chủ yếu xuất phát từ khu 

vực tư nhân  

Hệ thống hỗ trợ (thể chế): giáo 

dục phổ thông và đại học đã 

hoàn thiện, đào tạo nghề cũng 

trở nên hiệu quả 

Thị trường lao động được hình 

thành đầy đủ. Luật lệ liên quan 

đến sử dụng lao động đã hoàn 

thiện 

(trừ Tây Âu) 

Chiến lược thị 

trường tự do 

Không có sự 

can thiệp 

của chính 

quyền trung 

ương vào thị 

trường lao 

động, thị 

trường lao 

động được 

coi là tự do 

tuyệt đối 

trong việc 

thiết lập kế 

hoạch quy 

trình phát 

triển nguồn 

nhân lực  

Nguồn cung nhân lực: vừa phải 

và chất lượng cao, một bộ phận 

lao động có trình độ rất cao 

Nguồn cầu nhân lực: nhiều và 

gần như đến từ khu vực tư nhân 

Hệ thống hỗ trợ (thể chế): giáo 

dục đã làm tốt cả đến dạy nghề, 

đại học, sau đại học; người lao 

động có khả năng tự học cao 

Thị trường lao động đầy đủ, luật 

lệ liên quan đến sử dụng lao 

động chặt chẽ 

Mỹ, Tây Âu, 

Nhật Bản 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

6.1.1.5 Các yếu tố tác động 

Gold và đồng nghiệp (2013) đã liệt kê những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình 

thành và nội dung của phát triển nguồn nhân lực quốc gia và chia thành hai nhóm: 

nhóm nhân tố bên trong và nhóm nhân tố bên ngoài như sau: 

(i) Nhân tố bên trong bao gồm: cấu trúc nền kinh tế, trình độ công nghệ, đặc 

điểm xã hội (nhân khẩu học, tôn giáo, truyền thống văn hóa), đặc điểm của các bên 
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liên quan (chính phủ, doanh nghiệp, người lao động), triển vọng, xu hướng phát triển 

của nền kinh tế trong tương lai.  

(ii) Nhân tố bên ngoài bao gồm: hoạt động thương mại quốc tế, môi trường an 

ninh quốc tế, lịch sử quan hệ quốc tế, tỷ giá và dòng vốn đầu tư quốc tế.  

6.1.1.6 Phương pháp xây dựng  

Giống như phương pháp xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở 

phạm vi doanh nghiệp, để xây dựng được chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc 

gia chúng ta phải xuất phát từ hai nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài nêu ở phần 

trước để từ đó xác định được điểm mạnh, điểm yếu (từ nhân tố bên trong) và cơ hôi 

thách thức (từ nhân tố bên ngoài) đối với nguồn nhân lực quốc gia. Sau đó chúng ta 

có thể áp dụng phương pháp SWOT để xác định mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp 

tương ứng mà nguồn nhân lực quốc gia cần phải đạt đến trong một khoảng thời gian 

nhất định. Mục tiêu chúng ta xác định có thể đạt đến nhờ tận dụng điểm mạnh để nắm 

bắt được thời cơ hoặc tận dụng điểm mạnh để vượt qua thách thức hoặc tận dụng cơ 

hội để khắc phục điểm yếu.  

Ngoài phân tích SWOT để xác định được mục tiêu và cách thức thực hiện 

nhiệm vụ, giải pháp thì một phân tích nữa để từ đó có thể xây dựng trọn vẹn chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia đó là phân tích đặc điểm của thị trường lao 

động và các yếu tố bổ trợ khác như thể chế, trình độ phát triển kinh tế để nhận diện 

mô hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia phù hợp. Mô hình này sẽ quyết 

định quan điểm thực hiện chiến lược, sự kết hợp giữa chính phủ và tư nhân trong việc 

thực hiện chiến lược và gián tiếp là kế hoạch thực thi chiến lược. 

6.1.2 Đề xuất khung phân tích xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt 

Nam giai đoạn 2021 - 2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 

Dựa trên cơ sở lý thuyết vừa phân tích ở phần trên, nhóm nghiên cứu tổng hợp 

và đề xuất khung phân tích nhằm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt 

Nam giai đoạn 2021 - 2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 như ở hình 6.2.
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Hình 6.2. Khung phân tích xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trong bối cảnh 

CMCN 4.0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

Xác định 

đặc điểm 

của thị 

trường lao 

động 

Các yếu tố 

khác như 

thể chế, 

trình độ phát 

triển của 

nền kinh tế, 

CMCN 4.0 

 

 

Lựa chọn mô 

hình chiến 

lược NHRD 

phù hợp  

Mục tiêu chung 

XÂY DỰNG 

NNL CLC TDC 

Mục tiêu cụ thể 

(chỉ số) 

trong đó có 

 KỸ NĂNG 4.0 

Cơ quan giám sát 

Nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ số (từ đó hoàn thành 

mục tiêu)  

Giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm 

vụ 

Kế hoạch hành động để thực hiện các giải pháp và cơ 

quan chịu trách nhiệm 

Nhân tố bên ngoài: 

- Thương mại quốc tế 

- Đầu tư quốc tế 

- Khoa học công nghệ 

- Bài học kinh nghiệm từ quốc gia khác 

trong việc thực thi chiến lược 

                        

Nhân tố bên trong: 

- Thực trạng nguồn nhân lực (số lượng, cơ 

cấu, chất lượng) 

- Trình độ phát triển của nền kinh tế 

- Xu hướng phát triển của nền kinh tế (dự 

báo các ngành triển vọng trong CMCN 

4.0) 

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

- Bài học kinh nghiệm từ việc thực thi các 

chiến lược trước 

…….. 

Xác định điểm mạnh, điểm yếu 

Xác định cơ hội, thách thức  

CMCN 4.0 

 

CMCN 4.0 
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6.2 Cơ sở thực tiễn để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho việt 

nam giai đoạn 2021-2030  trong bối cảnh CMCN 4.0 

6.2.1 Tổng hợp thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0 - 

cơ sở thực tiễn trong nước 

Nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển nhân 

lực quốc gia 2011- 2020 đã đạt được một số thành tựu. Trước hết sau hơn 10 năm 

thực thi chiến lược hệ thống pháp luật về phát triển nguồn nhân lực đã được hoàn 

thiện một cách rõ rệt trong đó phải kể đến cơ chế cho các trường đại học công lập tự 

chủ và cắt dần ngân sách chi cho các trường đại học công. Việt Nam đã có trên 4 

trường đại học được xếp hạng quốc tế - đạt mục tiêu đề ra. Tiếp theo, đó là số lượng 

và chất lượng lực lượng lao động được cải thiện. Cụ thể, quy mô lao động qua đào 

tạo có bằng/chứng chỉ tăng khá nhanh trong cả giai đoạn 2011-2019 (6,5%/năm). Tỷ 

lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ 

tiếp tục tăng và dự kiến đạt mục tiêu của Chiến lược, tương ứng đạt 65% và 25% 

vào năm 2020. Giai đoạn 2011-2019, dân số tăng trung bình hàng năm khoảng 1,04%. 

Các nhóm nhân lực chất lượng cao - cán bộ lãnh đạo quản lý, đội ngũ chuyên gia, 

quản trị doanh nghiệp, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ - của nền 

kinh tế có bước phát triển về quy mô và chất lượng.  

Tuy nhiên, thực tế giai đoạn 2011-2020 cho thấy nguồn nhân lực của Việt Nam 

còn rất hạn chế và cần được ưu tiên cải thiện sớm mới có thể đáp ứng được nhu cầu 

phát triển cho giai đoạn mới, hướng tới nền kinh tế phát triển tốc độ cao, có công 

nghiệp hiện đại. Theo đánh giá của WB, đến hết năm 2019, chất lượng nguồn nhân 

lực Việt Nam xếp 11/12 quốc gia được khảo sát tại châu Á (chỉ đạt 3,79/10 điểm), 

kém cạnh tranh hơn so với nhóm các nước là điểm đến trong xu hướng dịch chuyển 

đầu tư như Thái Lan (4,94 điểm), Ấn Độ (5,76), Malaysia (5,9).Tương tự, theo đánh 

giá của WEF (2019), Việt Nam chỉ đạt 57/100 điểm và xếp thứ 93/141 quốc gia về 

lao động có kỹ năng, thấp hơn so với mức bình quân chung của Việt Nam (thứ 67/141) 

và thấp hơn nhiều so với mức 65/100 điểm của khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.  

Hệ quả của việc chất lượng nguồn nhân lực chậm cải thiện đó là việc phần lớn 

các chỉ tiêu (mục tiêu cụ thể) liên quan đến chất lượng trong chiến lược phát triển 

nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đều không đạt được. 
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Bảng 6.3. Chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2020 và kết 

quả thực tế đạt được 

Chỉ tiêu 
Năm 2020 

(mục tiêu) 

Năm 2020 

 (thực tế) 
Kết quả 

I. Nâng cao trí lực và kỹ năng 

lao động 

 

1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%) 70 62 Không đạt 

2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 

(%) 

55 24,5 Không đạt 

3. Số sinh viên đại học - cao đẳng 

trên 10.000 dân (sinh viên) 

400 153 Không đạt 

4. Số trường dạy nghề đạt đẳng 

cấp quốc tế (trường) 

>10 45 Đạt 

5. Số trường đại học xuất sắc trình 

độ quốc tế (trường) 

>4 7 Đạt 

6. Nhân lực có trình độ cao trong 

các lĩnh vực đột phá (người) 

 

- Quản lý nhà nước, hoạch định 

chính sách và luật quốc tế 

20.000 - - 

- Giảng viên đại học, cao đẳng 160.000 74.000 Không đạt 

- Khoa học - công nghệ 100.000 347.200 Đạt 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe 80.000 90.000 Đạt 

- Tài chính - ngân hàng 120.000 - - 

- Công nghệ thông tin 550.000 1.000.000 Đạt 

II. Nâng cao thể lực nhân lực  

1. Tuổi thọ trung bình (năm) 75 73,6 Không đạt 

2. Chiều cao trung bình thanh niên 

(mét) 

>1,65 1,6 Không đạt 

3. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em 

dưới 5 tuổi (%) 

<5,0 19,6 Không đạt 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả từ số liệu của Tổng cục thống kê, Bộ Lao 

động thương binh và xã hội 
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6.2.2 Tổng hợp kinh nghiệm các nước về chiến lược và xây dựng chiến lược NHRD 

trong bối cảnh CMCN 4.0 - cơ sở thực tiễn quốc tế 

6.2.2.1 Kinh nghiệm từ các nước đang phát triển 

Từ những chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia của các nước tiên 

phong này có thể thấy một số kinh nghiệm sau đây: 

- Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào hoạt động giáo dục đào tạo 

đặc biệt là từ cấp đào tạo nghề trở lên.  

- Nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo đại học 

nói riêng.  

- Hoàn thiện công tác thực thi, giám sát việc thực thi chiến lược trong đó tăng 

cường sự phối hợp giữa các bộ ban ngành một cách hiệu quả. Chính phủ cũng nên 

cân nhắc nên có một cơ quan chuyên trách phụ trách việc hoạch định, giám sát thực 

thi các chính sách lớn về nguồn nhân lực.  

- Thu xếp nguồn lực (chủ yếu là tài chính) để thực hiện chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực quốc gia. Đây là một yếu tố tiên quyết để có thể thực hiện chiến lược 

thành công. Để có một nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao chắc chắn phải 

có đầu tư.  

6.2.2.2 Bài học kinh nghiệm từ các nước phát triển 

Việt Nam có thể học hỏi một số bài học sau từ các nước phát triển: 

- Tạo dựng khung pháp lý hoàn thiện để thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân 

trong việc thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia.  

- Nguồn lực để thực hiện phát triển nguồn nhân lực quốc gia có thể tiến hành 

thông qua xã hội hóa, nguồn ngân sách không phải con đường duy nhất.  

- Xây dựng và duy trì các trường đại học đẳng cấp thế giới để tạo ra nguồn 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đủ sức đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia khác trong đào tạo nguồn nhân 

lực. Trong việc nâng cao trình độ của người lao động thì quá trình giao lưu học hỏi 

giữa người lao động trong và ngoài nước cũng đóng một vai trò nhất định.  

6.2.3 Đánh giá cơ sở thực tiễn xây dựng chiến lược NHRD tập trung cho nguồn 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao  

Trước hết phải khẳng định cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược phát 
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triển nguồn nhân lực quốc gia tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao 

đến từ cả môi trường trong nước lẫn quốc tế. Môi trường trong nước cho thấy một 

khoảng cách tương đối xa giữa năng lực hiện tại của người lao động và những kiến 

thức kỹ năng cần phải có của người lao động trong bối cảnh CMCN 4.0. Bên cạnh đó 

số lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao còn thiếu hụt đòi hỏi trong thời 

gian tới nhất thiết cần phải có chiến lược phát triển riêng dành cho đối tượng này. Đối 

với môi trường quốc tế, cơ hội và thách thức gia tăng cùng với nhau. Thách thức đó 

là khi công nghệ sản xuất chuyển đổi nếu chỉ dựa vào lợi thế lực lượng lao động giá 

rẻ, Việt Nam chắc chắn sẽ mất dần đi năng lực cạnh tranh của mình, thu hút vốn đầu 

tư nước ngoài cũng giảm. Ngược lại cơ hội về kinh tế đặc biệt là thương mại hàng 

hóa, vốn sẽ là rất lớn nhất là ở Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở rất cao. Tuy nhiên 

cơ hội này chỉ có thể được tận dụng nếu như chúng ta sở hữu.  

6.3. Khung chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao và 

hệ thống giải pháp nhằm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao, trình độ cao cho việt nam giai đoạn 2021-2030  trong bối cảnh CMCN 4.0 

6.3.1 Khung chiến lược chung cho phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 

2021 - 2030 bối cảnh CMCN 4.0 

Dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã trình bày ở trên, nhóm nghiên cứu 

đề xuất mô hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Việt Nam là mô 

hình chuyển đổi với sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân, trong mục tiêu đặt 

trọng tâm vào phá triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Khung chiến 

lược chung cho phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 bối cảnh 

CMCN 4.0 bên cạnh các thành phần cốt lõi là mục tiêu (tổng quát, cụ thể), nhiệm vụ, 

giải pháp và kế hoạch hành động thì còn có thêm phân tích bối cảnh để thấy được 

tính hợp lý của mục tiêu đề ra, quan điểm chỉ đạo để phản ánh mô hình chiến lược 

lựa chọn và định hướng nằm bên cạnh mục tiêu để xác định tầm nhìn dài hạn hơn nữa 

không chỉ cho giai đoạn 2021 - 2030 mà còn hướng đến 2045, kỷ niệm 100 năm thành 

lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
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Hình 6.3. Khung chiến lược chung cho phát triển nguồn nhân lực Việt Nam 

giai đoạn 2021 - 2030 bối cảnh CMCN 4.0 
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Việt Nam, giàu động lực sáng tạo, mạnh dạn chấp nhận rủi ro. 

Mục tiêu tổng quát 

Phát triển nhân lực Việt Nam, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu 

cầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đưa nhân lực yếu 

tố quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định xã 

hội, từng bước nâng năng lực cạnh tranh của nhân lực nước ta lên mức tương đương 

các nước tiên tiến trong khu vực, một số mặt tiếp cận trình độ các nước phát triển 

trên thế giới. 

Mục tiêu cụ thể 

(1) Ưu tiên tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế 

mũi nhọn, ngành mà Việt Nam có ưu thế cạnh tranh, vùng kinh tế trọng điểm. Số 

lượng nhân lực chất lượng cao cụ thể cho một số ngành cho đến năm 2030 như sau: 

Quản lý nhà nước, hoạch định chính sách (30.000 người), giảng viên đại học cao đẳng 

(200.000 người), khoa học - công nghệ (200.000 người), y tế chăm sóc sức khỏe 

(120.000 người), tài chính - ngân hàng (220.000 người), công nghệ thông tin 

(1.200.000 người) 

(2) Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2030, phát triển 

nguồn nhân lực phù hợp cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng. Cụ thể, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo năm 2030 đạt 90%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 80%. 

(3) Rèn luyện kỹ năng học tập suốt đời cho người lao động; đổi mới căn bản, 

toàn diện, đồng bộ đào tạo đại học và đào tạo nghề sao cho đáp ứng tốt nhất cầu lao 

động trên thị trường; gắn đào tạo đại học, dạy nghề với thực tiễn hoạt động doanh 

nghiệp, với nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Phấn đấu đến năm 2030, 

số trường dạy nghề đạt đẳng cấp quốc tế từ 30 trở lên, 30% sinh viên đại học ra trường 

có chứng chỉ chuyên môn quốc tế bên cạnh bằng tốt nghiệp.  

(4) Phát triển hệ thống đào tạo đặc biệt là đại học theo hướng mở, hội nhập; 

đẩy mạnh xã hội hoá trong đào tạo đại học theo hướng giao quyền tự chủ cho các 

trường, cơ sở đào tạo công lập, khuyến khích khu vực tư nhân, đầu tư nước ngoài đầu 

tư vào đào tạo đại học, xây dựng các trường có đẳng cấp quốc tế, mở rộng sự tham 

gia của các doanh nghiệp vào đào tạo nhân lực. Phấn đấu đến năm 2030, số lượng 

trường đại học xuất sắc đạt trình độ quốc tế từ 10 trở lên. 
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(5) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm hướng 

đến thị trường lao động hiệu quả luôn thúc đẩy cách tân sáng tạo. Phấn đấu đến năm 

2030, chỉ số GII (chỉ số sáng tạo toàn cầu) của Việt Nam lọt vào nhóm khá. 

(6) Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế với tinh thần chủ động. Phấn đấu 

đến năm 2030, các trường đại học tối thiểu phải có 10% doanh thu hoặc chi phí liên 

quan đến yếu tố nước ngoài. 

Nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhân lực của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

(1) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành mũi nhọn, đạt mục 

tiêu cụ thể về số lượng 

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Đổi mới nhận thức tư duy của xã hội về vai trò của nguồn nhân lực chất 

lượng cao, trình độ cao đối với sự phát triển của nền kinh tế thông qua các hoạt động 

tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp được thực hiện bởi Bộ, ban, ngành các cấp. 

- Thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với 

các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn như công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, 

y tế, giáo dục. 

- Hoàn thiện các đề án sử dụng nhân tài trong các cơ quan nhà nước, tạo đột 

phá trong tiền lương để khu vực công có thể thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất 

lượng cao, trình độ cao của quốc gia. 

- Tiếp tục nâng suất đầu tư dành cho giáo dục, y tế. Ở các cấp đào tạo, tập 

trung đầu tư vào một số cơ sở giáo dục trọng điểm, có tính chiến lược để trở thành 

các cơ sở sản xuất kiến thức xuất sắc làm hình mẫu cho các cơ sở giáo dục đào tạo 

khác trong hệ thống. 

 (2) Đổi mới, chuyển mạnh sang đào tạo dạy nghề theo nhu cầu của xã hội, 

định hướng cầu của thị trường lao động, nhu cầu việc làm của người lao động 

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Phát triển đào tạo nghề trong hệ thống kết nối giữa định hướng nghề nghiệp, 

đào tạo, dạy nghề, thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm với doanh nghiệp, người sử 

dụng lao động để gắn kết cung - cầu lao động trên thị trường lao động trong nước và 

quốc tế. 

- Chuyển mạnh quá trình đào tạo nghề chủ yếu từ trang bị kiến thức (lý thuyết) 



124 

sang phát triển năng lực toàn diện, nhất là năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành theo 

tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia tiếp cận tiêu chuẩn kỹ năng nghề khu vực và thế 

giới, khả năng lập nghiệp…. 

- Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo hướng phát triển hệ thống 

đào tạo, nghề  nhằm phát triển kỹ năng, thúc đẩy và hỗ trợ phát triển nhân lực có kỹ 

năng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động như ICT, blockchain, Trí tuệ nhân 

tạo (AI).... để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư (Công nghiệp 4.0); trang bị các kỹ năng mềm (trình độ ngoại ngữ, khả năng làm 

việc nhóm và trong môi trường đa văn hoá, kỹ năng công nghệ thông tin và khả năng 

sáng tạo…). 

- Phát triển mạnh đào tạo, dạy nghề trong doanh nghiệp trên cơ sở tăng cường 

liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp với các mô hình đa dạng, hiệu quả. 

 (3) Bảo đảm nguồn lực cho phát triển nhân lực  

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Tăng mức và tỷ trọng đầu tư cho phát triển nhân lực trong tổng đầu tư toàn 

xã hội; cơ cấu lại nguồn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, chương 

trình, dự án đào tạo đại học theo hướng đầu tư ưu tiên cho phát triển nhân lực chất 

lượng cao  

- Thực hiện trao quyền mạnh cho các cơ sở đào tạo đại học, GDNN công lập 

theo hướng cung cấp dịch vụ công tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tự trang trải. Nhà 

nước uỷ thác, đặt hàng gói đào tạo, GDNN cho các doanh nghiệp, đối tác xã hội để 

đào tạo nhân lực chất lượng cao theo giá dịch vụ sát với thị trường do nhà nước quy định. 

- Mở rộng xã hội hoá để tăng cường huy động các nguồn vốn cho phát triển 

nhân lực chất lượng cao, nhất là vốn doanh nghiệp, vốn nước ngoài đầu tư (FDI) vào 

đào tạo đối với nhân lực chất lượng cao và các lĩnh vực, ngành nghề mà trong nước 

chưa có khả năng đào tạo; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA hỗ trợ phát triển 

nhân lực 

-  Mở rộng các hình thức tín dụng ưu đãi từ ngân hàng Chính sách xã hội, ngân 

hàng phát triển… cho các cơ sở đào tạo và cho sinh viên, học viên, hỗ trợ người lao 

động học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ. 

  



125 

(4) Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển 

nhân lực  

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Tiếp tục hoàn thiện pháp luật tạo hành lang pháp lý cho phát triển phát triển 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Đặc biệt, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu 

đãi để thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, nhân tài của đất nước.   

- Đẩy mạnh dự báo và cung cấp thông tin về cung - cầu nhân lực trên thị trường 

lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao; tăng cường và nâng cao 

chất lượng công tác quy hoạch, lập kế hoạch động về phát triển nhân lực ở tầm quốc 

gia, ngành, vùng và địa phương phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội hàng năm, 5 năm. 

- Xây dựng song song các chiến lược phát triển giáo dục đại học và chiến lược 

thu hút nhân tài quốc gia để bổ trợ cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao, trình độ cao 

(5) Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực  

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Chủ động tham gia xây dựng, tiếp cận chuẩn đào tạo, tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề, cũng như các thoả thuận công nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

khu vực (ASEAN) và toàn cầu. 

- Thúc đẩy hợp tác trong việc đào tạo và cấp các chứng chỉ nghề quốc tế ở 

Việt Nam. 

- Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục đào tạo đặc biệt là vốn 

đầu tư từ các quốc gia phát triển trong lĩnh vực giáo dục, tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế 

về kỹ thuật, công nghệ…  

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học trong các dự án quốc tế, trao đổi các 

đoàn chuyên gia trong và ngoài nước 

(6) Cân đối phân bổ nguồn lực giữa nông thôn và thành thị, điều chỉnh cơ cấu lao 

động theo kịp sự thay đổi của cơ cấu nền kinh tế 

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục cho khu vực nông thôn 

- Điều chuyển đủ giáo viên cho khu vực nông thôn 
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- Tiếp tục thu hút có chọn lọc vốn đầu tư tư nhân trong và ngoài nước về khu 

công nghiệp ở địa phương để tạo nguồn cầu về lao động 

- Thúc đẩy công tác dự báo thị trường lao động, cung cấp thông tin đầy đủ cho 

các em học sinh phổ thông để tiến hành định hướng nghề nghiệp sớm 

6.3.2 Khung chiến lược dành riêng cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 

trình độ cao của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 

Khung chiến lược chung cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình 

độ cao của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 bối cảnh CMCN 4.0 dựa trên khung chiến 

lược dành cho phát triển nguồn nhân lực Việt Nam nói chung nhưng có vài điểm 

chỉnh sửa cho phù hợp với đối tượng cụ thể là nguồn nhân lực chất lượng cao, trình 

độ cao. Cụ thể như sau: 

Định hướng 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao có tri thức hiện đại, có 

kỹ năng đáp ứng xu thế phát triển mới của nền kinh tế số và những công nghệ 4.0, 

năng động sáng tạo và tích cực đóng góp cho xã hội. 

Mục tiêu tổng quát 

Phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đáp ứng yêu cầu của CMCN 

4.0 và hội nhập quốc tế, đưa nhân lực yếu tố quan trọng nhất để phát triển bền vững 

đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội, từng bước nâng năng lực cạnh tranh 

của nhân lực nước ta lên mức tương đương và vượt các nước tiên tiến trong khu 

vực, một số mặt tiếp cận trình độ các nước phát triển trên thế giới. 

Mục tiêu cụ thể 

(1) Chủ động dự báo và tập trung đầu tư phát triển nhân lực trong các nhóm 

ngành nhân lực trình độ cao, chất lượng cao trong giai đoạn này là nhóm ngành  nhân 

lực lãnh đạo, quản lý nhà nước, nghiên cứu KH&CN , cung cấp dịch vụ công, quản 

trị doanh nghiệp để tập trung đầu tư đào tạo. Số lượng nhân lực chất lượng cao cụ thể 

cho một số ngành cho đến năm 2030 như sau: Quản lý nhà nước, hoạch định chính 

sách (30.000 người), giảng viên đại học cao đẳng (200.000 người), khoa học - công 

nghệ (200.000 người), y tế chăm sóc sức khỏe (120.000 người), tài chính - ngân hàng 

(220.000 người), công nghệ thông tin (1.200.000 người) 

(2) Chuyển dịch cơ cấu lao động vào những ngành có giá trị gia tăng cao, ứng 



127 

dụng nhiều công nghệ của cuộc CMCN 4.0 như sinh học, công nghệ thông tin, tài chính 

ngân hàng, y tế. Phấn đấu đến năm 2030, tổng số lao động làm việc trong những ngành 

kể trên chiếm 20% tổng số lao động trong nền kinh tế. 

(3) Rèn luyện các kỹ năng 4.0 cho người lao động trong đó tập trung vào ba 

kỹ năng kỹ năng học tập suốt đời, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng thích nghi. Phấn 

đấu đến năm 2030, 100% các trường đại học đưa vào giảng dạy những khóa học định 

hướng, rèn luyện những kỹ năng kể trên. 

(4) Phát triển hệ thống đào tạo đại học theo hướng gia tăng quyền tự chủ, 

khuyến khích khu vực tư nhân, đầu tư nước ngoài đầu tư vào đào tạo đại học, xây 

dựng các trường có đẳng cấp quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, số lượng trường đại 

học xuất sắc đạt trình độ quốc tế từ 10 trở lên, 30% số trường đại học được cấp quyền 

tự chủ. 

(5) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm hướng 

đến thị trường lao động hiệu quả luôn thúc đẩy cách tân sáng tạo. Phấn đấu đến năm 

2030, chỉ số GII (chỉ số sáng tạo toàn cầu) của Việt Nam lọt vào nhóm khá, số lượng 

bằng sáng chế phát minh được cấp ở quy mô toàn cầu ở nhóm đầu của khu vực Đông 

Nam Á.  

(6) Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế với tinh thần chủ động, tích cực 

và có trách nhiệm trong việc tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế (các công ước 

quốc tế, các AFTA thế hệ mới, CPTPP…) liên quan đến phát triển nhân lực. Phấn 

đấu đến năm 2030, có những hợp tác quốc tế trong đó có những nhà khoa học hoạt 

động ở Việt Nam đạt giải thưởng quốc tế danh giá nhất trong lĩnh vực của mình. 

Nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao Việt Nam giai 

đoạn 2021-2030 

(1) Tập trung đầu tư cho GDĐH, huy động cả vốn đầu tư công và vốn đầu tư tư nhân 

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Xây dựng cơ chế tài chính đối với các cơ sở GDĐH nhằm đảm bảo học phí 

bù đắp đầy đủ các chi phí tài chính. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật để thúc đẩy quá trình tự chủ của các trường 

đại học 

- Tiếp tục đầu tư vào một số trường đại học trọng điểm, có tính chiến lược để 
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trở thành các trung tâm xuất sắc để hỗ trợ các trường đại học khác trong việc xây 

dựng năng lực nghiên cứu. 

- Tiếp tục thực hiện đề án đào tạo tiến sĩ để đáp ứng nguồn giảng viên cho hệ 

thống giáo dục đại học ngày càng mở rộng, nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý 

GDĐH thông qua các hoạt động tập huấn. 

- Nâng cao tỷ lệ cho cho NCKH trong các cơ sở GDĐH.  

(2) Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ 

 Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Phát triển hạ tầng cơ sở GDĐH, có cơ chế cho khu vực tư nhân tham gia 

cùng với khu vực công trong hoạt động phát triển hạ tầng cơ sở GDĐH. 

- Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, đánh giá 

kiểm tra và nghiên cứu trong cơ sở GDĐH (số hóa tài liệu, giảng dạy đánh giá trực 

tuyến, giảng dạy kết hợp blended learning...) 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cả trong hoạt động quản lý  

- Xây dựng và đưa chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin (có các mức độ 

thành thạo) là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên muốn tốt nghiệp ở các cơ sở GDĐH 

 (3) Bảo đảm nguồn lực cho phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao  

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Tăng mức và tỷ trọng đầu tư cho phát triển nhân lực trong tổng đầu tư toàn 

xã hội; cơ cấu lại nguồn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, chương 

trình, dự án đào tạo đại học theo hướng đầu tư ưu tiên cho phát triển nhân lực chất 

lượng cao  

- Thực hiện trao quyền mạnh cho các cơ sở đào tạo đại học, GDNN công lập 

theo hướng cung cấp dịch vụ công tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tự trang trải. Nhà 

nước uỷ thác, đặt hàng gói đào tạo, GDNN cho các doanh nghiệp, đối tác xã hội để 

đào tạo nhân lực chất lượng cao theo giá dịch vụ sát với thị trường do nhà nước quy định. 

- Mở rộng xã hội hoá để tăng cường huy động các nguồn vốn cho phát triển 

nhân lực chất lượng cao, nhất là vốn doanh nghiệp, vốn nước ngoài đầu tư (FDI) vào 

đào tạo đối với nhân lực chất lượng cao và các lĩnh vực, ngành nghề mà trong nước 

chưa có khả năng đào tạo; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA hỗ trợ phát triển 

nhân lực 
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-  Mở rộng các hình thức tín dụng ưu đãi từ ngân hàng Chính sách xã hội, ngân 

hàng phát triển… cho các cơ sở đào tạo và cho sinh viên, học viên, hỗ trợ người lao 

động học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ. 

(4) Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao 

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Tiếp tục hoàn thiện pháp luật tạo hành lang pháp lý cho phát triển phát triển 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Đặc biệt, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu 

đãi để thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, nhân tài của đất nước.   

- Đẩy mạnh dự báo và cung cấp thông tin về cung - cầu nhân lực trên thị trường 

lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao; tăng cường và nâng cao 

chất lượng công tác quy hoạch, lập kế hoạch động về phát triển nhân lực ở tầm quốc 

gia, ngành, vùng và địa phương phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội hàng năm, 5 năm. 

- Xây dựng song song các chiến lược phát triển giáo dục đại học và chiến lược 

thu hút nhân tài quốc gia để bổ trợ cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao, trình độ cao 

(7) Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực chất lượng 

cao, trình độ cao 

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Chủ động tham gia xây dựng, tiếp cận chuẩn đào tạo, tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề, cũng như các thoả thuận công nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

khu vực (ASEAN) và toàn cầu. 

- Thúc đẩy hợp tác trong việc đào tạo và cấp các chứng chỉ nghề quốc tế ở 

Việt Nam. 

- Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục đào tạo đặc biệt là vốn 

đầu tư từ các quốc gia phát triển trong lĩnh vực giáo dục, tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế 

về kỹ thuật, công nghệ…  

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học trong các dự án quốc tế, trao đổi các 

đoàn chuyên gia trong và ngoài nước 
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(8) Cân đối phân bổ nguồn lực giữa nông thôn và thành thị, điều chỉnh cơ cấu 

lao động theo kịp sự thay đổi của cơ cấu nền kinh tế 

Để hoành thành nhiệm vụ này chính phủ cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục cho khu vực nông thôn 

- Điều chuyển đủ giáo viên cho khu vực nông thôn 

- Tiếp tục thu hút có chọn lọc vốn đầu tư tư nhân trong và ngoài nước về khu 

công nghiệp ở địa phương để tạo nguồn cầu về lao động. 

- Yêu cầu các địa phương có đề án đặc thù phù hợp với điều kiện của địa 

phương để thu hút người tài về làm việc cho địa phương 

6.3.3 Hệ thống giải pháp nhằm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

nói chung cho Việt Nam giai đoạn 2021-2030  trong bối cảnh CMCN 4.0 

Dựa trên khung chiến lược về phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam giai 

đoạn 2021 - 2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 đã trình bày ở trên, nhóm nghiên cứu đề 

xuất một hệ thống các giải pháp nhằm từ khung đó xây dựng nội dung chi tiết của 

chiến lược một cách hiệu quả như sau:  

- Trước hết cần nhanh chóng hoàn thiện báo cáo về tình hình thực hiện chiến 

lược 2011 - 2020, căn cứ vào các chỉ tiêu hoàn thành, chưa hoàn thành để nhận diện 

đúng nhất thực trạng hiện tại của nguồn nhân lực Việt Nam. Cần chú ý 2020 cũng là 

năm cuối cùng trong việc thực hiện chiến lược 

-  Đẩy mạnh công tác dự báo tác động của CMCN 4.0 tới nền kinh tế đặc biệt 

là thị trường lao động. Do CMCN 4.0 cần thời gian để quan sát tác động đến nền kinh 

tế nhưng đây là một cuộc cách mạng phức tạp với tốc độ rất nhanh, chúng ta không 

thể chờ tới lúc đó để đưa ra chiến lược được. Vì vậy, cần phải tiến hành nhanh chóng 

nhưng cũng rất bài bản công tác dự báo tác động của CMCN 4.0 tới nền kinh tế xem 

ngành nào sẽ là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ngành nào sử dụng nhiều công 

nghệ 4.0 nhất từ đó rút ra được xu hướng ngành trong nền kinh tế. Và xu hướng này 

chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động 

- Cuối cùng cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ sở lý luận và thực tiếp dành 

cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Như McLean (2012) đã thừa nhận 

lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực quốc gia còn quá mới mẻ với các nhà nghiên cứu 

trên thế giới, do đó rất thiếu nền tảng lý luận về việc xây dựng chiến lược phát triển 
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nguồn nhân lực quốc gia đáng tin cậy thậm chí, chứ chưa nói đến dành riêng cho các 

nước đang phát triển như Việt Nam. Xây dựng thành công dù chỉ trên quan điểm của 

Việt Nam hệ thống lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực quốc gia sẽ giúp 

cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra chiến lược một cách hợp lý, hiệu quả nhất 

có thể. 

6.3.4 Hệ thống giải pháp nhằm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao, trình độ cao cho Việt Nam giai đoạn 2021-2030  trong bối cảnh 

CMCN 4.0 

Đối với việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 

trình độ cao cho Việt nam giai đoạn 2021 - 2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 chúng ta 

cần thực hiện một số giải pháp sau đây: 

Đầu tiên cần nghiên cứu nhận dạng CMCN 4.0 là gì và biểu hiện của nó như 

thế nào ở Việt Nam. Sau đó thực hiện dự báo biến động của thị trường lao động không 

những chung cho toàn bộ quốc gia mà còn phải làm rất sâu cho ngành. Vì xét cho 

đến cùng nguồn lực là có giới hạn, không thể có chiến lược dàn trải đào tạo số lượng 

nhân lực chất lượng cao trình độ cao dàn đều như nhau ở tất cả các ngành. Ngoài ra 

nghiên cứu về CMCN 4.0 cũng sẽ giúp nhà hoạch định chính sách hiểu được các kiến 

thức và kỹ năng 4.0 cần phải có của người lao động từ đó đưa ra các giải pháp càng 

cụ thể càng tốt. 

Thứ hai cần phải có sự kết hợp 3 “nhà”: Nhà trường - Nhà khoa học - Nhà 

Doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực phục vụ CMCN 4.0. Bởi vì CMCN 4.0 là cuộc 

cách mạng tác động một cách toàn diện đên nền kinh tế do đó ngay kể cả việc xây 

dựng chiến lược cũng cần phải có sự tham gia của khu vực doanh nghiệp và bản thân 

chính các nhà khoa học những người đang làm chủ công nghệ 4.0. Việc kết hợp này 

có thể được thực hiện thông qua tổ chức buổi tọa đàm, hội thảo, lấy ý kiến dự thảo 

và mời các chuyên gia vào trong hội đồng góp ý dự thảo chiến lược. 

Thứ ba, để có thể tạo ra được nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao thì 

vai trò của giáo dục đại học là cực kỳ quan trọng bởi đây là nguồn chính để tạo ra lao 

động có kỹ năng, tay nghề. Vì thế song song với việc xây dựng chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao thì chúng ta cũng cần xây dựng chiến 

lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam theo hướng hiện đại, nâng tầm đẳng cấp 
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khu vực và thế giới. Ngoài ra, cũng cần quan tâm xây dựng chiến lược thu hút sử 

dụng nhân tài ngay sau đó, để một khi đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng tốt 

chúng ta vẫn giữ được họ ở trong nước, hạn chế tối đa hiện tượng chảy máu chất xám. 
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh CMCN 4.0, nhằm nhanh chóng đưa Việt Nam bứt phá thoát 

khỏi bẫy thu nhập trung bình, không có cách nào khác chúng ta phải thúc đẩy hơn 

nữa chất lượng nguồn nhân lực. Đảng, Nhà nước và chính phủ cũng đã nhận ra những 

mặt hạn chế của mô hình tăng trưởng theo chiều rộng cũ và đang hướng đến mô hình 

tăng trưởng theo chiều sâu dựa trên tiến bộ công nghệ. Điều này lại càng đòi hỏi phải 

nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới. Thay đổi kiến thức, 

kỹ năng của người lao động không thể được thực hiện trong ngắn hạn mà phải cần 

một khoảng thời gian rất dài. Do đó hoạt động phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hôi trong bối cảnh CMCN 4.0 cần phải được 

lên kế hoạch, hay nói cách khác xây dựng chiến lược một cách bài bản. Trong cơ sở 

khoa học mà nhóm nghiên cứu đề xuất, cần đặc biệt chú ý đến mô hình chiến lược 

phù hơp dựa trên phân tích đặc điểm của thị trường lao động và một số nhân tố bổ 

sung như thể chế, trình độ phát triển kinh tế. Mô hình chiến lược được chọn sẽ quyết 

định cách thức thực hiện những nhiệm vụ giải pháp mà mục tiêu chiến lược đã đề ra 

(là chính phủ chủ đạo, hay tư nhân chủ đạo chính phủ định hướng, hay có sự kết hợp 

của cả hai). Về yếu tố quan trọng nhất trong nội dung chiến lược là mục tiêu tổng 

quát và mục tiêu cụ thể, với sự xuất hiện CMCN 4.0 nhân tố tác động vào cả môi 

trường bên trong và bên ngoài, mục tiêu tổng quát thường được các quốc gia hướng 

đến là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, đội ngũ được coi là có 

thể làm chủ và sử dụng các công nghệ của cuộc cách mạng lần này một cách hiệu 

quả. Hệ quả là các mục tiêu tổng quát dưới dạng chỉ số thường hướng đến số lượng 

và chất lượng (thể hiện qua kiến thức, kỹ năng, thái độ) của nhân lực chất lượng cao, 

trình độ cao trong một số ngành được coi là mũi nhọn của nền kinh tế trong bối cảnh 

CMCN 4.0. Cuối cùng, đề tài đề xuất một số giải pháp xây dựng một chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực trong bối cảnh CMCN 4.0 hiệu quả dựa trên cơ sở khoa học đã 

được tổng hợp trong đó chú trọng công tác thu thập dữ liệu để làm tốt công đoạn dự báo. 
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