
PHÂT TRIEN NGUÔN NHÂN LUC 
HUÔNG TOI NÉN KINH TÉ TRI THÛC Ô VIÊT NAM 

ThS. Bùi Thi Thiêm 
Khoa Kinh té- DHQGHN 

Khi ndi dé'n nén kinh té' tri thùe cd thé hiêu dô là nén kinh té dUa 
trên cbâ't xàm, tri tué cùa con ngUdi, dd là nén kinh té'ma bao gom ehù 
yê'u càc ngành kinh té' phàt trién dUa vào tri thùe va thành tUu cùa cd 
sô càch mang khoa hoc công nghê nhu ngành công nghê thông tin, càc 
ngành dich vu công nghiêp mdi dUa vào công nghê cao ké cà càc ngành 
truyén thô'ng nhU nông nghiêp, công nghiêp, dich vu dUdc cài tao bàng 
khoa hoc va công nghê cao. 

Vdi sU binh thành cùa nén kinh té tri thùe, nhân loai dang quà dô 

sang mot thdi dai vàn minh ma d dô quyén lue tri thùe dUdc khàng 

dinh rô rêt. Khâ nàng sang tao, trinh dô tié'p eân va vàn dung tri thùe 

bien dai trong quà trinh sàn xuà't ra càc già tri vat ehà't va tinh thân 

trô thành nhân tô' mang y nghîa quyé't dinh thùe dày nén sàn xuà't xà 

hôi. Vî vây dé tien tdi nén kinh té' tri thùe trUde hèt va chù yé'u càn ehù 

trong phàt triên mot càch toàn diên nguon nhân lUc, kbuyén khieh bôi 

dudng nhân tài. Va eùng vi vây, lïnh vUc dàu tU quan trong nhà't dé 

thùe dày nén kinh tè tri thùe phàt trién chinh là dàu tu vào yèu tô' con 

ngUdi. Tàng trudng tri thùe cho lUc lUdng lao dông hay noi càch khàc, 

tri tué hoâ lao dông dang là xu budng phàt trién cùa thègidi ngày nay. 

Nhân thùe dUde vai trô quan trong cùa nguon nhân lUc, dac biêt là vai 

tro cùa nguon nhân lUc cbâ't lUdng cao trong quà trinh phàt trién kinh 

tè xà hôi se tao dieu kiên thuc bien nàng cao cbâ't lUdng nguon nhân 

lue trong giai doan hiên nay khi khoa hoc công nghê ngày càng phàt 

trién, tinh châ't xà hôi hoâ cùa lue lUdng lao dông ngày càng cao dân 

dé'n su ra ddi cùa nén kinh té' tri thùe. 
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Viêt Nam là mot nUôc eô nguon nhân lue doi dào. Trong nbùng 
nàm gàn dày, cùng vôi sU chuyén dôi cùa nén kinh tè xâ hôi, nguôn 
nhân lue Viêt Nam dà cô nbùng chuyén bien tich cUe cà vé sô' lUdng, 
châ't lUdng va dac biêt là nguon nhân liic cbâ't lUdng cao cùa Viêt Nam 
cùng dang d giai doan dàu cùa sU binh thành va phàt triên cùa nô. 

Dàn sô' trè à Viêt Nam là mot thé manh song nèu không cô chinh 
sàch su dung hdp ly lue lUdng lao dông se gày nbùng bâ't Idi do binh 
quàn sô' ngUdi phài nuôi dUông cùa mot lao dông ( sô' ngUdi an theo ) 
con cao, kèm theo do là nbùng khô khàn vé viêc làm, y tè va càc dich 
vu xà hôi khàc. Con cô nbùng bâ't hdp ly trong cd câ'u nhân lue, vé trinh 
dô tay nghé, phàn bo lue lUdng lao dông giùa càc vùng, càc ngành, càc 
thành phàn kinh tè. Ndi eô thu nhâp cao, on dinh, dieu kiên kinh tè 
thuân Idi se c6 sue but manh më dô'i vdi lao dông cô chuyén mon ky 
thuât cao. Ldi thé trong viêc thu but lao dông cô trinh dô là moi trUdng 
này sinh càc quan hé lao dông bâ't binh dang. Trong khi dô , vai trô 
dieu tié't chung cùa Nhà nUôc thông qua càc chinh sàch, chê' dô phât 
trién kinh tè xà hôi eùng nhU dô'i vôi quyén ldi cùa ngUdi lao dông chua 
phàt huy dùng mùc dé cô thé dieu chinh sU bât binh dàng dd. 

Hê thô'ng giào duc dào tao dà cô nbùng bude tien lôn dàp ùng yêu 

càu phàt trién cùa thdi ky dôi moi. Tuy vây thUc tè cho thâ'y quy mô 

dào tao eùng nbU cbâ't lUdng dào tao chUa hdp ly, con mâ't càn dô'i. 

Trinh dô hoc và'n cùa lUc lUdng lao dông cô sU càch biêt Idn giùa càc 

vùng, giùa thành thi va nông thon. Su phân bô' lue lUdng lao dông cô 

trinh dô chuyén mon ky thuât cùng tâp trung à khu vUc thành thi va 

càc khu dô thi trong diém. Màt khàc dàu tu cho giào duc dào tao thông 

qua ngân sàch Nhà nUôc côn ban hep va chUa tUdng xùng vdi yêu càu 

cùa su phât trién nguon nhân lue. Vâ'n dé su dung lUc lUdng lao dông 

côn nbiéu bâ't hdp ly va chUa cô hiêu quà. Luc lUdng lao dông chù yèu 

tâp trung d càc vùng dong bàng ma à dây do tinh cbâ't mùa vu nén dân 

dé'n viêc su dung thdi gian lao dông côn làng phi, hiêu quà không cao. 

Dày cùng là vâ'n dé mang tinh xà hôi, thùe dày quà trinh di dân tù càc 

vùng nông thon ra thành thi kièm viêc làm cùng nhU làm gia tàng ty 

le thà't nghiêp bàng nàm. Sue ép vé viêc làm vàn côn là thàch thùe lôn 

trong thdi gian tdi. 
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Tù thUc trang nguon nhân lUc à Viêt Nam va nhûng yêu càu dàt 

ra dô'i vdi nguon nhân lUc hudng tdi nén kinh tè tri thùe, cô thé thâ'y 

rang càn cô mot chien lUde phât triên nguon nhân lUc phù hdp vdi dieu 

kiên kinh té' xâ hôi nUôc ta. Viêc chuàn bi cho nén kinh té' tri thùe dàt 

ra nhùng yèu càu khàt khe dô'i vdi phàt trién nguon nhân lUc va trong 

thUc tè nbùng kê't quà dat dUdc chUa thoà màn nhùng yêu càu do. 

Viêc nâng cao chat lUdng nguon nhân lue vé moi mat là yêu càu cap 

bàcb bao gom cà nhùng tâc dông làm bien dôi cd câ'u dân sô', nâng cao 

thé lue, tri lue, xây dUng cd câ'u nguon nhân lue hdp ly, chù trong tdi 

vâ'n dé giàm ty lé thà't nghiêp, giài quyèt viêc làm va tàng nâng suâ't 

lao dông. 

MOT SÔ GIÀI PHÀP PHÀT TRIEN NGUON NHÀN LlJC 
HIJÔNG TOI NÉN KINH TÊ TRI THÛC Ô VIÊT NAM 

TrUde yêu càu cùa xu thè tri thùe hoâ nén kinh tè, kinh tè tri thùe 

ra ddi thùe dây nén kinh tè xâ hôi phât trién. Chien lUdc phàt triên 

nguon nhân lUc dUdc hiêu nhU là quyé't sàch mang tinh quô'c gia trong 

dô thè hiên rÔ quan diém, chù trUdng, cd chè, chinh sàch, pham vi, dô'i 

tUdng, nhùng càn dôi va giài phâp lôn vé phàt trién nguon nhân lUc. 

Hudng phât triên nguon nhân lue không nhùng phài dàp ùng yèu càu 

cùa sU nghiêp công nghiêp hoâ - bien dai hoâ trong giai doan trUde màt 

ma côn dàt nén mông vé yèu tô' con ngUdi cho tUdng lai. 

Phàt trién nguon nhân lue phài bao dàm kê't hdp hài hoà cà vé sÔ* 

lUdng, châ't lUdng, cd câ'u cùng nhu phân bo hdp ly nguon nhân lUe giùa 

càc khu vUc, càc vùng dàn cU nhàm mue dich su dung nguôn nhân lUc 

cô hiêu quà nhà't. Cô thé dé cap tdi mot sô' giài phâp ehù yèu sau: 

1. N â n g c a o t o à n d i ê n châ't l i ïdng n g u o n n h â n Ivfc 

Nâng cao toàn diên châ't ÎUdng nguon nhân lue, bao gom cà vé thé 

lue, tri lue, dàp ùng nhùng yêu càu phât trién kinh tè - xà hôi, phàt 

trién khoa hoc công nghê, phât trién nén kinh té'tri thùe, ehù dông hôi 

nhâp kinh té' khu vUc va kinh tè quô'c tè. 
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2. Chù t r o n g g i à m t y le thâ't n g h i ê p v a g ià i quyé't c ô n g an, 
v i ê c l à m c h o ngiïo?i lao d ô n g 

- Mot trong nhùng huông cd bàn eô tâc dông làm giàm ty le thâ't 

nghiêp là su dung triêt dé va eô hiêu quà càc nguon vô'n dé giài quyèt 

viêc làm cho ngUdi thâ't nghiêp va ngUdi thi eu viêc làm. 

- Hô trd phàt trién sàn xuà't kinh doanh dô'i vdi càc doanh nghi

êp vùa va nhô thông qua càc chinh sàch phù hdp ve tài chinh - tin 

dung, vé àp dung khoa hoc công nghê, vé hô trd dào tao kiên thùe 

quàn ly kinh doanh cho càc ehù doanh nghiêp, càc tô chue hiêp hôi 

ngành nghé. 

- Thuc bien ehUdng trinh xoâ dôi giàm nghèo, tao viêc làm bàng 

nguon vô'n vay cùa ngân bàng pbue vu ngUdi nghèo. 

- Phàt huy tiém nàng cùa càc thành phân kinh tè, kê't hdp giài 

quyèt viêc làm vôi phân bô' lai lao dông theo vùng, lành tho. 

- Mô rông càc hoat dông day nghé, dào tao nghé nghiêp cho ngUdi 

lao dông, tàng eUdng công tâc tu và'n va gidi thiêu viêc làm. Nhà nUôc 

quàn ly, dieu tié't thi trUdng lao dông dàp ùng yêu càu phât triên càc 

ngành trong nén kinh té' quô'c dân. 

3. Tao d i e u k i ê n t h û c dây th i tr i fàng l a o d ô n g v â n h à n h 
va phât t r i ê n 

Thi trUdng lao dông gàn lien vdi nguon nhân lue, là ndi giài quyé't 

mâu thuân giùa "cung" va "càu" vé sô' lUdng va châ't lUdng lao dông. 

Thông qua cd chè thi trUdng, tàc dông làm dieu ehînh càc mâ't eân dô'i 

vé nguon nhân lUc, dong thdi cùng tao cd hôi su dung tié't kiêm va cô 

hiêu quà nguon nhân lUc. 

- Trong quà trinh doi mdi va phàt trién, dé cô tàc dông hdp ly tdi 

moi quan hê cung - càu vé lao dông trên thi trUdng, Nhà nudc ngày 

càng giàm sU dieu hành trUc tié'p dô'i vdi càc doanh nghiêp vé kèhoach 

710 



hoâ lao dông, tien lUdng... ma tàng cUdng quàn ly lao dôngthông qua 

chinh sàch phàt triên nguon nhân lUe, chinh sàch bào hô lao dông. . . 

- Bào vê quyén ldi ehînh dàng cho ngUdi lao dông. 

- Xây dUng hê thô'ng thông tin thi trUdng lao dông nhàm phàn ành 
thUc trang va xu hUông phât trién cùa nguon nhân lue phuc vu cho 
mue tiéu eân bàng giùa cung va càu lao dông, giàm toi da ty le thà't 
nghiêp va thiêu viêc làm trong tùng thdi ky. 

- Nhà nUde càn eô chinh sâch kbuyén khieh hê thô'ng thông tin 
phât triên mot càch da dang, phàt trién màng ludi thông tin không chî à 
càc trung tàm hay thành phô' Idn ma tdi cà càc vùng nông thon, mien nui. 

- Kbuyén khieh tu do di chuyén lao dông va hành nghé theo luât phâp. 

- Hînh thành chinh sàch bào hiém thà't nghiêp. 

4. Thûc dây hoat dông xuât khâu lao dông 

Mot trong nhùng mue tiéu nhàm phàt triên dong bô càc yèu tô'thi 

trUdng, trong dô cô thi trUdng lao dông, là "dây manh xuà't khâu lao 

dông vdi sU tham gia cùa càc thành phàn kinh te*' dà dUde khàng dinh 

trong vàn kiên Dai hôi Dàng làn thù IX vé chien lUdc phât trién kinh 

tè xâ hôi 2001 - 2010 cùa Viêt Nam, Viêc dUa ngUdi lao dông va 

chuyén gia di làm cô thdi han ô nUde ngoài - goi chung là xuà't khàu 

lao dông - là mot chù trUdng cô tinh chien lUdc bé't sue quan trong cùa 

Nhà nUôc Viêt Nam. 

Dé dày manh xuà't khàu lao dông vôi quy mô lôn, châ't lUdng va 
hiêu quà cao càn chù trong nhùng và'n dé sau: 

+ Chù trong dào tao tuyén chon xuà't khàu lao dông. Dây là khâu 

trong yé'u, cô tinh châ't quyé't dinh nhàm duy tri, on dinh, phât 

trién thi trUdng lao dông. 

+ Dày manh công tàc nghién cûu thi trUdng lao dông quô'c tè. Viêc 

nghién cûu, tié'p càn, md rông thi trUdng phài dUdc càc doanh 

nghiêp quan tâm dây dû, cô sU hô trd cùa Nhà nUdc. 
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+ Da dang hoâ càc binh thùe xuà't khàu lao dông, md rông dia bàn 

sang tâ't cà càc nUdc cô nhu càu su dung lao dông Viêt Nam, kê cà 

càc nUôc cô quan hê truyén thô'ng, càc nUôc phât trién va càc nUôc 

trong khu vUc. 

+ Nhà nUôe càn ban hành eu thé càc quy chè hoae phâp lênh dUa 

lao dông di làm viêc cô thdi ban d nUôc ngoài, bo sung, hoàn thiên 

chinh sâch, chè dô lien quan dé'n ldi ich cùa càc bén (Nhà nUdc, to 

chùc dUa ngUdi di va bàn thân ngUdi lao dong). 

+ Nhà nUôc eân cô nhùng thoà thuân va cd chè phô'i hdp chat ché 

vôi nUôc sd tai dé quàn ly lao dông, giài quyèt càc bâ't dong tranh 

châ'p (nèu cô), bào vê nhân phàm va ldi ich chinh dàng, hdp phâp 

cùa ngUdi lao dông Viêt Nam d nUôe ngoài. 

Hoàn thiên hê thô'ng chinh sâch phàt trién nguon nhân lUc bao 

gom càc chinh sâch tâc dông tdi dieu tié't sàn xuà't tU nhiên dân sô', 

dieu kiên su dung lao dong cùng nhU nhùng chinh sàch phât trién va 

kiêm soât thi trUdng lao dông, dàm bào càc dieu kiên phàt trién thi 

trUdng lao dông, to chùc hê thô'ng thông tin thi trUdng lao dông. 

De phât triên nguon nhân lUc dâp ùng yêu càu cùa nén kinh tè 

tri thûc càn phài cô mot hê thô'ng câc giài phâp dong bô va toàn diên . 

Vùa phài thùe dày kinh tè phât trién dé eô dieu kiên nàng cao châ't 

lUdng nguon nhân lUc, vùa phài không ngùng nâng cao cà vé thé lUc 

va tri lue cho ngUdi lao dông dé cô thé dàp ùng yêu càu cùa nén kinh 

tè trong thdi ky mdi. Quà trinh phât trién nguon nhân lUc chinh là quà 

trinh phô'i hdp dong bô, nhip nhàng giùa nhùng nô lue cùa eâ Nhà 

nUôc, câc doanh nghiêp, càc to chùc kinh tè xâ hôi, câc tâp thé va bàn 

thân cà nhân ngUdi lao dông. 

Trong dông chây tâ't yèu cùa xà hôi hoc tâp, xà hôi cùa nén kinh 
tè tri thùe, yé'u to tri tue là dac trUng cd bàn nhà't cùa nguon nhân lue 
trong tUdng lai. Chùng ta càn cô nhùng tâc dông tich cUc hdn nùa 
nhàm khai thàc moi khà nàng tiém tàng vé tri tué con ngUdi Viêt Nam 
dé vUdn tdi nén kinh tè tri thùe. 
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