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Toàn cầu hóa đã trở thành xu hướng tất yếu của thời đại, mở ra nhiều cơ hội 

phát triển cho các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Tuy nhiên khi một 

thế giới bao gồm đa dạng các quốc gia, dân tộc với sự phức tạp, muôn màu của các 

nền kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội khác nhau thì toàn cầu hóa sẽ mở ra rất nhiều 

cơ hội và thách thức không nhỏ - đây là tính hai mặt của toàn cầu hóa. Trước xu 

hướng chung của thế giới, quá trình toàn cầu hóa đã mang lại nhiều cơ hội cho tăng 

trưởng kinh tế và phát triển xã hội ở nước ta, là một trong những nhân tố để cơ cấu 

lại và hiện đại hoá nền kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, làm tăng năng suất lao 

động và cải thiện thu nhập của người lao động.  

 Từ khóa: Toàn cầu hóa; nguồn nhân lực; đào tạo 

 

1. Toàn cầu hóa là gì?  

 Toàn cầu hóa là vấn đề đã trở nên quen thuộc với tất cả các quốc gia trong giai 

đoạn hiện nay. Về cơ bản, toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên 

hệ, sự ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các 

quốc gia, các dân tộc trên toàn thế giới. Có nhiều khái niệm về toàn cầu hoá: 

Theo Nguyễn Văn Dân (2001) toàn cầu hóa là một quá trình mà thông qua đó 

thị trường và sản xuất ở nhiều nước khác nhau trở nên ngày càng phụ thuộc lẫn nhau 

do tính năng động của việc buôn bán hàng hóa và dịch vụ cũng như do tính năng động 

của sự lưu thông vốn tư bản và công nghệ.
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 Toàn cầu hóa là sự tăng cường các mối quan hệ xã hội trên toàn thế giới liên 

kết những địa điểm xa xôi theo một cách mà những sự kiện xảy ra ở nơi này được 

định hình bởi những sự kiện đang xảy ra ở nơi khác cách đó nhiều dặm và ngược lại.
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        Toàn cầu hóa là quá trình chuyển dịch đến một thị trường quốc tế hợp nhất hơn 
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và phụ thuộc vào nhau hơn.
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 Theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  IX: “Toàn cầu hoá là sự tự do 

hoá thương mại, thị trường. Toàn cầu hoá là tiến trình toàn cầu hoá về kinh tế, chính 

trị, văn hoá - xã hội được đẩy nhanh bởi công nghệ tin học và viễn thông”.  

 2. Vấn đề toàn cầu hóa hiện nay 

 2.1. Tính tất yếu của quá trình toàn cầu hoá 

 Toàn cầu hoá đã và đang là một xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của 

thế giới. Với quá trình phân công lao động quốc tế càng ngày đi vào chiều sâu và sự 

phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ đã đẩy nhanh quá trình quốc tế hoá 

nền kinh tế thế giới. Quá trình này được thể hiện rất rõ trong sự gia tăng rất nhanh của 

trao đổi quốc tế về thương mại, dịch vụ tài chính. Cùng với sự hình thành các khu 

thương mại tự do và các khối liên kết trên thế giới như các tổ chức: Tổ chức Thương 

mại Thế gới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), … thế giới đang sống trong quá trình toàn cầu hoá mạnh 

mẽ.   

       Toàn cầu hoá tạo ra những quan hệ kinh tế gắn bó, tác động lẫn nhau, phụ 

thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới, nó giúp 

các quốc gia trên thế giới hiểu biết nhau, bổ xung và hỗ trợ cho nhau. Tuy nhiên, toàn 

cầu hoá có tính chất hai mặt, nó vừa mang tính hợp tác, vừa mang tính cạnh tranh giữa 

các quốc gia không chỉ giữa các nước phát triển với nhau mà cả giữa các nước phát 

triển với các nước đang phát triển. Vì thế, toàn cầu hóa tạo ra cho các quốc gia những 

cơ hội và thách thức trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt ở các nước đang 

phát triển.  

       Đối với Việt Nam, nhận thức được xu hướng tất yếu của toàn cầu hoá nên đã 

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công 

nghệ, kiến thức quản lý để có thể tạo ra nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc có 

thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư trực tiếp. Khi đó cầu về lao động sẽ 
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tăng lên, yêu cầu đặt ra với nguồn nhân lực cũng cao lên, và tự  nó sẽ vận động theo 

xu hướng phát triển đáp ứng nhu cầu công việc đòi hỏi. 

2.2. Vai trò của nguồn nhân lực đối với quá trình toàn cầu hóa 

          Nếu trước đây sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc vào nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, nguồn vốn thì ngày nay quan niệm đó đã thay đổi. Theo các nghiên cứu 

gần đây một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững cần dựa vào ba yếu tố 

cơ bản là áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực. Trong đó yếu tố và cũng là động lực quan trọng nhất của sự 

tăng trưởng kinh tế bền vững chính là con người.  

 Theo tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), nhóm yếu tố lao động là một 

trong 8 nhóm yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của một quốc gia. Các 

nước Singapore, Hàn Quốc, Malaysia… cũng đã xác định phát triển nguồn vốn nhân 

lực như là yếu tố cạnh tranh cơ bản nhất. Con người vừa là chủ thể sáng tạo ra mọi giá 

trị vật chất và tinh thần vừa là mục tiêu, đối tượng hướng tới của quá trình phát triển, 

là trung tâm của sự phát triển.  

 2.3. Tác động của toàn cầu hoá đối với nguồn nhân lực  

        Toàn cầu hoá không chỉ là vấn đề của quốc gia, khu vực mà là công việc của 

từng cá nhân và từng tổ chức, doanh nghiệp, họ là chủ thể chính của quá trình toàn 

cầu hoá đang diễn ra trên thế giới. Có thể nói toàn cầu hoá đang tạo ra yêu cầu, động 

lực và điều kiện để phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và nâng cao tay nghề chuyên 

môn kỹ thuật. Đây vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là thách thức lớn đối với Việt Nam 

trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.  

       Về mặt thuận lợi, toàn cầu hoá đã có một số tác động tích cực đối việc nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.  

       Thứ nhất, toàn cầu hoá kích thích sự phát triển nhanh chóng của khoa học công 

nghệ đòi hỏi người dân nói chung và lực lượng lao động nói riêng phải không ngừng 

nâng cao trình độ cho theo kịp sự phát triển của khoa học, công nghệ và yêu cầu của 

công việc, của cuộc sống. Đây là điều kiện và động lực quan trọng đối với việc nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực.  



       Thứ hai, đối với số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có phương 

pháp quản lý tiên tiến, sử dụng công nghệ hiện đại ở trong và ngoài nước, qua quá 

trình làm việc họ đã học tập, tiếp thu thêm về tay nghề, năng lực quản lý và tác phong 

làm việc hiện đại. 

        Bên cạnh đó toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng đã làm bộc lộ những hạn 

chế của lực lượng lao động Việt Nam. Đó là nghịch lý thừa lao động trên thị trường 

lao động nhưng vẫn thiếu cục bộ đối với một số ngành nghề đang có nhu cầu tại một 

số khu chế xuất, khu công nghiệp và đặc biệt là đối với thị trường lao động ngoài 

nước.  

3.  Những bất cập trong việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện 

nay 

       Thực trạng nguồn nhân lực nước ta hiện nay, bên cạnh những thành tựu quan 

trọng, cũng còn không ít những hạn chế, bất cập và đứng trước những thách thức 

không nhỏ. Những thành tựu quan trọng là đã hình thành được thị trường lao động với 

sự nỗ lực của cả 3 chủ thể: Nhà nước tạo cơ chế; các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế thu hút, tạo việc làm; người lao động chủ động tìm việc làm. Số lượng 

lao động đang làm việc trong 20 năm qua đã tăng gần một triệu người/năm, với số 

người được giải quyết việc làm cao gấp rưỡi số đó. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ trên 

dưới 13% xuống còn dưới 4,5%. Cơ cấu lao động theo nhóm ngành đã chuyển dịch 

theo hướng: Tỷ trọng lao động của nông - lâm - thủy sản đã giảm từ 73% xuống còn 

48,2%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 11,2% lên 22,4%; dịch vụ tăng từ 15,8% lên 

29,4%...
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Năng suất lao động của Việt Nam còn thấp và đây là yếu tố cản trở tốc độ tăng 

trưởng kinh tế, nhất là về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh; là 

nguyên nhân sâu xa, là yếu tố tiềm ẩn của lạm phát; là một trong những yếu tố làm 

mất cân đối kinh tế vĩ mô (nhập siêu, thâm hụt cán cân thanh toán), là lực cản của thu 

nhập, sức mua có khả năng thanh toán của dân cư. 

                                                        
4
 www.chinhphu.vn 

 

http://www.chinhphu.vn/


 3.1. Chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật còn hạn chế   

 Hiện nay, quy mô lao động qua đào tạo và chất lượng lao động chuyên môn kỹ 

thuật của chúng ta vẫn còn có khoảng cách so với với các nước có nền công nghiệp 

hoá và các nước phát triển. Thị trường lao động chưa đáp ứng được yêu cầu lao động 

trình độ chuyên môn kỹ thuật cao của các doanh nghiệp, tổ chức, kể cả doanh nghiệp 

FDI. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu vực FDI và xuất 

khẩu lao động còn gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ 

thuật cao để đáp ứng chuyển giao khoa học và công nghệ mới từ  nước ngoài.  

 Bên cạnh đó chất lượng nguồn lao động xuất khẩu tuy có tăng lên nhưng vẫn 

còn thấp so với yêu cầu của các nước trong khu vực và thế giới. Nhìn chung lao động 

Việt Nam còn yếu về ngoại ngữ, thiếu hiểu biết về luật pháp và văn hóa của quốc gia 

đến làm việc. Do đó đòi hỏi lao động Việt Nam phải được đào tạo đầy đủ, bài bản về 

ngoại ngữ, luật pháp, văn hóa và tác phong làm việc để có thể đáp ứng được nhu cầu 

sử dụng lao động của nước ngoài. 

  3.2.  Mất cân đối giữa cung và cầu lao động chuyên môn kỹ thuật   

  Toàn cầu hoá kinh tế tác động đến sự phát triển một số ngành nghề mới tạo ra 

xu hướng đào tạo chạy theo thị hiếu của người lao động, thiếu định hướng, phân 

luồng, dẫn đến hậu quả là đào tạo chưa gắn vào nhu cầu của các khu vực kinh tế và 

các ngành, mất cân đối giữa các ngành nghề đào tạo. 

 Số liệu tính đến tháng 12 năm 2014 cho thấy số lượng sinh viên phân theo 

nhóm ngành đào tạo như sau: Nhóm ngành kỹ thuật công nghệ với tỷ lệ 32,78%; 

nhóm ngành kinh tế chiếm tỷ lệ 27,72%; nhóm ngành sư phạm chiếm tỷ lệ 17,68%; 

nhóm ngành nông - lâm  ngư nghiệp chiếm tỷ lệ 8,67%; nhóm ngành xã hội nhân văn 

chiếm 7,15%; nhóm ngành khoa học tự nhiên chiếm tỷ lệ 2,72%; nhóm ngành y - 

dược chiếm tỷ lệ 2,02% và cuối cùng là nhóm ngành nghệ thuật, thể dục thể thao 

chiếm tỷ lệ 1,26%.
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 Thực tế này tạo ra tình trạng cung lao động chuyên môn kỹ thuật 

cao hơn nhiều so với cầu lao động đối với một số ngành nghề, lĩnh vực.   

 Đặc biệt, nước ta thiếu hụt nguồn cung lao động xuất khẩu có trình độ chuyên 
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môn, lành nghề. Phần lớn lao động xuất khẩu Việt Nam hiện được tuyển chọn từ lao 

động ở nông thôn, lao động nông nghiệp, sau đó được đào tạo cấp tốc các kỹ năng 

nghề tối thiểu để cung ứng cho thị trường. Nguồn lao động có trình độ, tay nghề cao 

đang cạn kiệt dần do hoạt động đào tạo chưa bắt kịp với sự gia tăng quy mô của hoạt 

động xuất khẩu lao động cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong 

những năm qua. Điều này đang làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt 

Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển đủ lao động có trình độ chuyên 

môn, tay nghề cao cấp đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nước ngoài. 

 3.3.  Vấn đề thương mại hoá giáo dục, đào tạo   

 Tính đến năm 2014, cả nước có 715 cơ sở đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp 

đến cao đẳng, đại học. Trong đó: Trung cấp chuyên nghiệp 294 trường (công lập 196, 

ngoài công lập 98), Cao đẳng 214 trường (công lập 185, ngoài công lập 29), Đại học 

207 trường (công lập 153, ngoài công lập 54)
6
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 Xu hướng thương mại hoá giáo dục và đào tạo cho ta thấy rõ tác động của nó 

đến sự phát triển nền kinh tế thị trường mở cửa ra thế giới, nhưng mặc dù điều này 

làm giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước nhưng cũng làm nảy sinh những mặt 

tiêu cực đối với phát triển nguồn nhân lực. Thương mại hoá giáo dục, đào tạo làm nảy 

sinh tình trạng chạy theo quy mô, ít chú trọng đến chất lượng và do đó ảnh hưởng đến 

phát triển nguồn nhân lực. Có một thực trạng đang báo động là do chạy theo số lượng 

để nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư mở trường nên các trường dân lập tuyển sinh ồ ạt, 

tuyển vượt chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, do đó điểm chuẩn đầu vào thấp, sự 

cạnh tranh hầu như là không có. Điều này dẫn đến một bộ phận lớn người lao động 

sau đào tạo không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, đào tạo chưa thực 

sự tạo cho người lao động cơ hội tìm được việc làm.   

 3.4. Sự phân bổ cơ sở đào tạo chưa hợp lý  

 Dưới tác động của toàn cầu hoá kinh tế, tại các thành phố, đặc biệt là thành phố 

lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) các cơ sở đào tạo, dạy nghề phát triển 

mạnh. Đặc biệt, phát triển đào tạo các nghề: công nghệ thông tin, kinh tế - quản trị 
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kinh doanh, điện tử, điện lạnh, xây dựng, du lịch, cơ khí chế tạo và sửa chữa, điện 

công nghiệp.... Tình trạng thất nghiệp của lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật 

tại các thành phố lớn khá phổ biến.  

 Trong khi đó, tại nhiều địa phương (đặc biệt là các vùng núi phía Bắc, các tỉnh 

Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long...) thiếu các cơ sở đào tạo, dạy nghề và thiếu 

lao động có chuyên môn kỹ thuật. Các chính sách thị trường lao động chưa có tác 

dụng nhiều đối với vùng, địa phương thiếu nhân lực chuyên môn lành nghề và lành 

nghề cao.   

4. Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa 

 Trong bối cảnh toàn cầu hoá, thị trường lao động đang ngày càng đóng vai trò 

quan trọng trong việc sàng lọc và đánh giá chất lượng đào tạo. Chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực cần có cách tiếp cận mới, trong đó nhấn mạnh đến năng lực giải quyết 

vấn đề trong những hoàn cảnh không chắc chắn và hay thay đổi. Điều này đòi hỏi đào 

tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu toàn cầu hoá  cần có các giải pháp cụ 

thể cho từng khu vực. 

 4.1. Đào tạo nhân lực đáp ứng các khu công nghiệp, khu chế xuất 

 Để đảm bảo các khu công nghiệp, khu chế xuất phát triển có hiệu quả phải đẩy 

mạnh đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề. Cần tổ chức các cơ sở dạy nghề bên cạnh 

các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ và thường 

xuyên giữa các cơ sở đào tạo và dạy nghề với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, 

khu chế xuất. Hoàn thiện thể chế thị trường lao động, đặc biệt là các hoạt động hướng 

nghiệp, dịch vụ giới thiệu và tư vấn việc làm, hội chợ việc làm, tăng cường thông tin 

và khả năng tiếp xúc giữa doanh nghiệp và người lao động.  

  4.2. Đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

 Đầu tư nước ngoài tiếp tục được coi là nguồn vốn quan trọng cho thực hiện các 

mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư nước ngoài sẽ có điều kiện tiếp nhận 

các công nghệ mới, kỹ thuật mới từ các nước phát triển. Mặc dù các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút số lượng lao động vào làm việc không lớn, song 

tỷ trọng lao động qua đào tạo lại cao hơn khá nhiều các khu vực (thành phần) kinh tế 



khác.  

 Để có thể cung cấp đủ lao động qua đào tạo cho các doanh nghiệp khu vực FDI, 

các địa phương có các dự án FDI cần có kế hoạch đào tạo nhân lực kịp thời theo từng 

loại ngành nghề, đảm bảo chất lượng để cung ứng kịp thời cho các doanh nghiệp. Có 

chính sách khuyến khích các doanh nghiệp FDI tổ chức đào tạo nghề theo yêu cầu 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Thiết lập mối quan hệ thường xuyên và có 

hiệu quả giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp FDI cũng như cơ quan quản lý 

nhà nước ở địa phương.  

 4.3. Đào tạo nhân lực cho phát triển các lĩnh vực công nghệ cao  

 Đặc điểm sử dụng lao động của các khu công nghệp cao là tỷ lệ lao động có 

trình độ cao đẳng, đại học trở lên rất lớn và sử dụng ít lao động qua đào tạo nghề. Nhà 

nước cần có chính sách ưu đãi các cơ sở đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ 

cao như: về vốn, thuế, mặt bằng, về đào tạo giáo viên, về nhập khẩu các phương tiện 

giảng dạy và nghiên cứu. Cần có chính sách ưu đãi và khuyến khích thu hút đầu tư 

nước ngoài vào đào tạo, nghiên cứu, sản xuất thử và huấn  luyện cho lao động Việt 

Nam.  

 4.4. Đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 

động ở nông thôn 

 Để tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được học tập, đào tạo chuyên 

môn và nâng cao tay nghề, trước hết chính quyền địa phương phải tổ chức hệ thống 

các cơ sở trường, trung tâm dạy nghề... Khuyến khích mọi tổ chức và cá nhân có điều 

kiện cùng tham gia đào tạo và dạy nghề, trên cơ sở Nhà nước quản lý và giám sát chặt 

chẽ nội dung và chất lượng đào tạo. Tổ chức nhiều hình thức đào tạo khác nhau như 

đào tạo tập trung, vừa học vừa làm ... Để mọi người lao động có cơ hội tham gia học 

nghề. Ngoài ra, Nhà nước cần có chính sách, biện pháp khuyến khích ưu đãi đối với 

con em nông dân về học nghề như miễn giảm học phí, cấp phát tài liệu, hỗ trợ kinh 

phí ăn ở, đi lại ...  

 Phát triển các trung tâm, cơ sở dạy nghề tại các huyện để lao động nông thôn có 

điều kiện thuận lợi trong tiếp cận với dịch vụ đào tạo nghề. Tại các trung tâm giáo dục 



thường xuyên và dạy nghề cấp huyện tổ chức đào tạo các nghề dịch vụ, nghề chế biến 

nông, lâm, hải sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế rừng …. hướng tới phát 

triển xanh và bền vững. Có chính sách ưu tiên đào tạo lao động chuyên môn kỹ thuật 

và lao động quản lý đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các xã. Mở rộng 

hệ thống tín dụng nông thôn, tín dụng đào tạo phục vụ cho nhu cầu học nghề của lao 

động nông thôn.   

 4.5. Đào tạo nhân lực cho xuất khẩu lao động 

 Để đảm bảo chất lượng lao động cho xuất khẩu, cần hướng vào các giải pháp 

chủ yếu sau đây:  

 Nâng cấp, chuẩn hoá các cơ sở đào tạo định hướng và bồi dưỡng nghề nghiệp 

cho lao động xuất khẩu. Hiện đại hoá nội dung, phương pháp giảng dạy, trang thiết bị 

dạy học, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên ... nhằm nâng cao chất lượng lao 

động xuất khẩu đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng nước ngoài. 

 Tăng cường thông tin thị trường lao động của các nước nhận lao động để mở 

rộng ngành nghề xuất khẩu và chủ động trong đào tạo lao động với cơ cấu ngành nghề 

và cơ cấu trình độ có khả năng cung ứng kịp thời và đầy đủ các thị trường khác nhau.  

 4.6.  Xã hội hoá giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại và phù hợp với xu thế 

phát triển, hội nhập và toàn cầu hoá 

 Bảo đảm và huy động nguồn vốn cho phát triển nhân lực; đẩy mạnh xã hội hóa 

để tăng cường các nguồn vốn cho phát triển nhân lực. Đổi mới đào tạo và dạy nghề 

theo hướng hiện đại, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của 

đất nước và hội nhập quốc tế, chủ yếu là hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn 

cầu hoá. 

 Nghiên cứu, thống kê để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với từng vùng, từng 

khu vực, từng lĩnh vực, ngành nghề có tay nghề cao, kiến thức chuyên môn vững 

vàng, kiến thức tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh 

nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu 

hoá. 

 4.7.  Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển nguồn nhân lực và chuyên giao 



công nghệ hiện đại  

 Cần phải có nhiều các chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực với các tổ 

chức đào tạo, các nước phát triển để trao đổi, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho đất nước. Trong những năm qua Nhà nước đã quan tâm, đầu tư cho đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như: Đề án 165,  đề án 911, học bổng Chính phủ, 

… 

 Xây dựng các Trung tâm chuyển giao tri thức, tư vấn nhân lực quốc tế để thúc 

đẩy phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực chất lượng cao của 

các nước trên thế giới và khu vực có hợp tác, đặt trụ sở kinh doanh tại Việt Nam. 

 4.8.  Hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực  

 Tiếp tục hoàn thiện chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là phát triển 

nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn; chính sách về thu hút giáo viên, 

giảng viên cho các trường dạy nghề; chính sách về thuế cho các cơ sở đào tạo … 

 Cần có chính sách ưu tiên, thu hút học sinh vào học các nghề khó thu hút học 

sinh trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, đặc biệt là các nghề hiện đang có mức tiền 

lương thấp, các nghề nặng nhọc, độc hại…  

 Nghiên cứu xây dựng và ban hành danh mục về các cấp bậc, trình độ chuyên 

môn kỹ thuật nghề qua đào tạo phù hợp với danh mục nghề chung của các nước trong 

khu vực và thế giới. Điều này giúp cho chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, lao 

động Việt Nam dễ dàng được tuyển dụng vì chứng chỉ, bằng cấp tương đồng với khu 

vực, thế giới. 

 

      Toàn cầu hoá hiện nay đang diễn ra với những n t khác biệt hết sức lớn so với 

các giai đoạn trước mà nhân loại đã từng chứng kiến. Nó phản ánh xu thế khách quan, 

tiến lên của lịch sử nhân loại, xu thế hợp tác để cùng phát triển giữa các quốc gia, dân 

tộc. Toàn cầu hóa diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, văn 

hoá đến chính trị. Nó là kết quả của sự phát triển mang tính đột biến của khoa học và 

công nghệ cao, trước hết là công nghệ thông tin đồng thời là sản phẩm của kinh tế thị 



trường hiện đại. Bên cạnh những lợi thế, toàn cầu hóa cũng mang lại những thách thức 

đối với vấn đề lao động, phát triển nguồn nhân lực ở nước ta đặc biệt là cho các 

ngành, lĩnh vực công nghệ cao, các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, các loại 

hình dịch vụ hiện đại. Lao động Việt Nam còn phải khắc phục những bất cập theo 

chuẩn mực lao động của khu vực và quốc tế để có đủ điều kiện tham gia hội nhập. 

Đi liền với toàn cầu hóa là sự cạnh tranh khốc liệt trên phạm vị toàn cầu, trên cả 

hai cấp độ là giữa các quốc gia và giữa các tổ chức, doanh nghiệp. Khả năng cạnh 

tranh được quyết định bởi năng lực tạo ra giá trị tăng thêm của các sản phẩm, dịch vụ 

và các quá trình hoạt động của mỗi quốc gia nói chung và của từng doanh nghiêp nói 

riêng. Đóng góp chủ yếu vào điều này phụ thuộc vào kiến thức và các kỹ năng của lực 

lượng lao động. Trên thực tế sự nghiệp giáo dục, đào tạo và năng lực của lực lượng 

lao động sẽ là vũ khí cạnh tranh quan trọng trong thế kỷ XXI./. 
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