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I. Thông tin chính về nhóm nghiên cứu  

- PGS.TS. Trần Thị Thái Hà: Quản lý giáo dục; Dự báo nhân lực và đào tạo; 

- ThS. Ngô Thị Thanh Tùng: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục; Phân tích dữ 

liệu; Dự báo nhân lực và Đào tạo; 

- TS. Trần Văn Hùng  : Các mô hình và phương pháp dự báo;  

- Th.S Phạm Ngọc Toàn  : Thống kê và dự báo nhân lực và lao động; Dự báo thị 

trường lao động; 

- PGS. TS Nguyễn Thị Lan Hương  : Quản lý lao động, thị trường lao động, quản lý 

nguồn nhân lực, an sinh xã hội; 

- PGS. TS Đặng Bá Lãm  : Quản lý giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát triển giáo 

dục và đào tạo; Chiến lược phát triển nhân lực; 

- PGS. TS Đỗ Trung Tuấn  : Xây dựng cơ sở dữ liệu; Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý và ra quyết định. 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

1. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về định hướng phát triển nguồn nhân lực và 

chính sách đào tạo nhân lực, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế  

- Nghiên cứu kinh nghiệm dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực, kinh nghiệm xây dựng 

chính sách đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển chương trình;của một số nước; 

- Tổng kết các bài học vận dụng cho bối cảnh của Việt Nam trong định hướng phát 

triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực ngành công nghệ thông tin.  

2. Dự báo nhu cầu nhân lực trình độ đại học đến năm 2025 của Việt Nam phân 

theo ngành kinh tế làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo 

- Phân tích thực trạng nhân lực và xu thế phát triển thị trường lao động tập trung vào 

thị trường lao động có trình độ đại học; 

- Nghiên cứu các nhân tố tác động đến nhu cầu nhân lực có trình độ đại học; 

- Nghiên cứu các mô hình dự báo, phân tích thống kê, xử lí chuỗi thời gian, đối với 

nhu cầu về nhân lực trình độ đại học; 

- Thu thập dữ liệu thống kê đảm bảo cơ bản cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin 

dữ liệu cần thiết phục vụ các hoạt động phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực công nghệ 

thông tin ở phạm vi  quốc gia.   

- Đề xuất mô hình và thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực trình độ đại học phân theo 

ngành kinh tế; Dự báo nhu cầu nhân lực trình độ đại học ngành công nghệ thông tin;  



3. Nghiên cứu thực trạng chất lượng nhân lực công nghệ thông tin được đào tạo 

và khả năng đáp ứng yêu cầu trên thị trường lao động 

- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực công 

nghệ thông tin trình độ đại học của thị trường lao động; 

- Xác định nhu cầu về chất lượng đối với nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại 

học trên thị trường lao động; 

- Khảo sát và điều tra về tình hình việc làm sau tốt nghiệp, của sinh viên công nghệ 

thông tin bậc đại học; Tổ chức cơ sở dữ liệu điều tra; 

- Điều tra, thu thập dữ liệu về mức độ đáp ứng của sinh viên công nghệ thông tin tốt 

nghiệp đại học; Phân tích dữ liệu điều tra; 

- Phân tích thống kê và phát hiện sự mất cân đối giữa cung và cầu nhân lực trình độ 

đại học về công nghệ thông tin và đề xuất một số định hướng ưu tiên đào tạo về công 

nghệ thông tin. 

4. Rà soát chính sách định hướng phát triển nhân lực CNTT trình độ đại học và 

đề xuất các giải pháp đảm bảo điều kiện thực hiện phát triển chương trình đào 

tạo trình độ đại học ngành công nghệ thông tin đến năm 2025 

- Phân tích chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2025; Phân tích 

bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và khả năng hội nhập của Việt Nam về 

công nghệ thông tin; 

- Nghiên cứu các chủ trương, chính sách hiện có về phát triển nhân lực công nghệ 

thông tin trình độ đại học; 

- Nghiên cứu các điều kiện đảm bảo cho việc phát triển các chương trình đào tạo 

ngành công nghệ thông tin; 

- Đề xuất giải pháp về nguồn lực, tổ chức quản lý và hợp tác phát triển đào tạo nhân 

lực ngành công nghệ thông tin. 

- Khảo nghiệm và hoàn thiện các đề xuất giải pháp đảm bảo điều kiện thực hiện 

chương trình đào tạo phát triển nhân lực ngành công nghệ thông tin.  

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu thực trạng đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành 

công nghệ thông tin làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo 

- Phân tích các dữ liệu về nhân lực và tình trạng đào tạo nhân lực ngành CNTT; 

- Thực hiện thiết kế logic và thiết kế vật lý cơ sở dữ liệu nhân lực và quản lý đào tạo 

ngành CNTT; 

- Cài đặt dữ liệu: xây dựng cơ sở dữ liệu SQL SERVER, nhập dữ liệu và chạy thử; 

- Tổng hợp kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng 

 


