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II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực 

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

lực  

 Các vấn đề cốt lõi về chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

 Khung phân tích để xây dựng chiến lược nguồn nhân lực quốc gia, đặc biệt là nguồn 

nhân lực chất lượng cao, trình độ cao 

2.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lƣợng cao, trình độ cao của 

Việt Nam và cơ hội, thách thức của CMCN 4.0 đối với nguồn nhân lực chất lƣợng cao, 

trình độ cao 

 Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 

 Tác động của CMCN 4.0 tới nguồn nhân lực ở Việt Nam 

 Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0 



2.3. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam trong xây dựng chiến 

lƣợc phát triển nguồn nhân lực 

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

nhân lực 

 Kinh nghiệm của các nước phát triển trong xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực 

 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 

 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

trong bối cảnh CMCN 4.0 

2.4. Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 

2011-2020 và tác động của nguồn nhân lực tới sự phát triển kinh tế - xã hội 

 Phân tích chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 

 Đánh giá thực trạng thực hiện chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 

2020 

 Tác động của nguồn nhân lực tới sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2011 - 

2020 

2.5. Dự báo xu hƣớng phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trong 

bối cảnh CMCN 4.0 

 Dự báo xu thế phát triển của cuộc CMCN 4.0 trong tương lai 

 Phân tích nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 trong 

bối cảnh CMCN 4.0 

 Dự báo xu hướng phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 dưới 

tác động của CMCN 4.0 

2.6. Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực Việt 

Nam giai đoạn 2021-2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 

 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 

 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 



 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 

của Việt Nam giai đoạn 2021-2030  trong bối cảnh CMCN 4.0 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo tổng hợp lý thuyết và mô hình xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

 Báo cáo về cơ hội và thách thức của CMCN 4.0 đối với nguồn nhân lực và đánh giá 

thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay 

 Báo cáo kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực 

 Báo cáo đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 

2011-2020 và tác động của nguồn nhân lực tới sự phát triển kinh tế-xã hội 

 Báo cáo dự báo xu hướng phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

trong bối cảnh CMCN 4.0 hiện nay 

 Báo cáo cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) để xây dựng Chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trong bối cảnh CMCN 4.0 hiện nay 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Cẩm nang cơ sở khoa học (lý 

luận và thực tiễn) để xây dựng 

chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực. 

NNC Nhà xuất bản Lao 

động 

2021 

2 Education, Industry 4.0 and 

Earnings: Evidence from 

Provincial-level Data of 

Vietnam 

Từ Thúy Anh,  

Chu Thị Mai Phương, 

Phạm Xuân Trường, 

Đỗ Minh Ngọc 

Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business, Vol 8 

No.2 (675-684). 

2021 

3 Chapter "Vietnam's National 

Human Resource Development 

Strategy in Response to 

Industry 4.0: An Analysis from 

a Labor Market Perspective" in 

Hien Thi Tran, Tam To 

Từ Thúy Anh,  

Phạm Xuân Trường 

Palgrave MacMillan 2021 



Phuong, Huyen Thi Minh Van, 

Gary N.McLean, Mark 

A.Ashwill (editor), Human 

Resource Development in 

Vietnam: Research and 

Practice, Asian Book Series. 

4 Ảnh hưởng của nguồn nhân lực 

và khoa học công nghệ trong 

bối cảnh CMCN 4.0 tới tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam 

Chu Thị Mai Phương, 

Từ Thúy Anh,  

Trần Thị Trang 

Tạp chí Kinh tế và 

Quản lý, số 38(2021) 

(22-26) 

2021 

5 Chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực quốc gia trong bối 

cảnh CMCN 4.0 

Từ Thúy Anh,  

Phạm Xuân Trường 

Thông tin tham khảo 

“Quốc hội và CMCN 

4.0” 

2021 

6 Các kỹ năng cần thiết của 

người lao động trong bối cảnh 

CMCN 4.0 

Nguyễn Minh Thủy, 

Phạm Xuân Trường, 

Từ Thúy Anh 

Tạp Kinh tế và Dự 

báo, số 36 12/2020 

(78-80) 

2020 

7 Industry 4.0, Covid 19 

pandemic and student intention 

to study abroad: evidence from 

Vietnam 

Từ Thúy Anh,  

Phạm Hương Giang,  

Lương Thị Ngọc 

Oanh 

Asia-Pacific 

Economic Review, 

Số chuyên đề song 

ngữ 11/2020 (24-27) 

2020 

8 Chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực quốc gia trên thế giới 

và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

Phạm Xuân Trường,  

Từ Thúy Anh 

Chuyên san Nghiên 

cứu chính sách và 

Quản lý, Vol 35 No.3 

(12-20) 

2019 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

Đào tạo Học viên cao học 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Phạm Thị Hồng Linh; 

 Tên luận văn/luận án: Human resource development to boost Agriculture 4.0 in 

Vietnam 

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Từ Thúy Anh 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Ngoại Thương 

3.3.2. Tên Học viên cao học: Bùi Hải Vân; 



 Tên luận văn/luận án: Labor productivity improvement of enterprises: experience of 

selected countries and lessons for Viet Nam.  

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Từ Thúy Anh 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Ngoại Thương 

3.3.3. Tên Học viên cao học: Trần Thị Trang 

 Tên luận văn/luận án: Vai trò của chất lượng nguồn nhân lực tới phát triển kinh tế tại 

Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Chu Thị Mai Phương 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Ngoại Thương 

Hỗ trợ đào tạo Nghiên cứu sinh 

3.3.4. Tên Nghiên cứu sinh: Lâm Văn Sơn 

 Tên luận văn/luận án: Sử dụng cách tiếp cận đối ngẫu dự báo cầu lao động của ngành 

chế biến thực phẩm: Tiếp cận từ phía doanh nghiệp 

 Năm tốt nghiệp: 2021 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Cao Xuân Hòa, PGS.TS. Từ Thúy Anh 

 Cơ sở đào tạo HVCH/NCS: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nƣớc 

Tuy tình hình dịch bệnh trong thời gian thực hiện đề tài diễn ra rất phức tạp khiến cho 

hoạt động hợp tác quốc tế gặp nhiều khó khăn, nhóm nghiên cứu cũng đã cố gắng hợp tác 

với GS Gary N. McLean, một trong những học giả hàng đầu thế giới về chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực quốc gia trong dự án sách về phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam. 

Kết quả là nhóm nghiên cứu đã viết được 01 chương trong cuốn sách. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

Thông qua các sản phẩm nghiên cứu, đề tài đã tổng kết một cách có hệ thống cơ sở lý 

luận và cơ sở thực tiễn trong việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. 

Trong đó bổ sung thêm một số phần vào lý thuyết Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia và cơ sở thực tiễn được đúc rút từ cả kinh nghiệm nhóm các nước đang phát triển 

và nhóm các nước phát triển. Đề tài cũng đã đánh giá được tác động của nguồn nhân lực lên 

tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021 – 2020; đánh giá được tác động của khoa 

học công nghệ mà cụ thể là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 lên nguồn cung lao động Việt 

Nam giai đoạn 2021 – 2020. Dựa cơ sở lý luận cũng như thực tiễn, đề tài đã đề xuất một 

khung xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia trong giai đoạn 2021 – 2030. 



Từ khung xây dựng đề tài tiếp tục đề xuất khung nội dung phát triển nguồn nhân lực trình 

độ cao, chất lượng cao cùng giai đoạn. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Mặc dù được thực hiện trong bối cảnh của đại dịch Covid-19, nhóm nghiên cứu đã nỗ 

lực cố gắng để thực hiện nhiệm vụ với việc thu thập đầy đủ số liệu từ khảo sát trực tiếp, trực 

tuyến và các nguồn số liệu thứ cấp để đưa ra những phân tích đầy đủ về hoạt động hợp tác 

giữa đại học và doanh nghiệp. Đây là một hoạt động rất quan trọng mang đến nhiều lợi ích 

cụ thể cho các chủ thể trực tiếp và gián tiếp trong mối quan hệ này. Đó là các Trường Đại 

học, các Doanh nghiệp, người học, các nhà chuyên môn, các nhà quản lý, nhân sự các bên 

và xã hội nói chung, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ 

sở các nghiên cứu và phân tích, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các căn cứ khoa học nhằm mục 

đích hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động hợp tác đại học và doanh nghiệp toàn diện từ môi trường 

thúc đẩy phát triển, mạng lưới kết nối học thuật; từ đó, ứng dụng mô hình triển khai hợp tác 

và chuẩn hóa bộ tiêu chí đánh giá phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2030. Số lượng sản phẩm 

vượt trội so với thuyết minh đề tài cũng phần nào nói lên điều này. Nói cách khác tuy kinh 

phí bị cắt giảm khoảng 16,7% nhưng chất lượng đề tài thực hiện vẫn đạt cho thấy tính hiệu 

quả về mặt kinh tế khi thực hiện đề tài. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

Là căn cứ để các Bộ Ban Ngành, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chiến 

lược phát triển giáo dục nói chung. Việc nâng cao hiệu quả hợp tác Đại học và Doanh 

nghiệp tại Việt nam sẽ có những đóng góp tích cực cho định hướng toàn diện thúc đẩy nâng 

cao hiệu quả xã hội trong bối cảnh chuyển đổi xã hội tri thức toàn cầu giai đoạn 2021 - 2030 

trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 


