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1. Một trong những vấn đề nổi cộm đầu thế kỷ XXI được thế giới quan tâm là vấn đề nguồn
nhân lực. Người ta đang nhìn lại lịch sử phát triển vấn đề này từ cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ nhất (từ cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX) và cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ hai (từ cuối thế kỷ XIX), sôi nổi thảo luận vấn đề nguồn nhân lực trong những năm
đầu thế kỷ mới mà nhiều người cho rằng đây là thời điểm của một xã hội mới bắt đầu manh
nha từ khi phát minh ra máy tính vào năm 1940, rồi chuyển sang một pha phát triển mang
một chất lượng mới với mạng Internet từ những năm 1990 với một sản phẩm nổi bật là kinh
tế tri thức1.
Kinh tế tri thức đã mang lại những biến động cực kỳ to lớn trong phát triển nguồn nhân lực
(phát triển nguồn nhân lực được hiểu theo nghĩa rộng là cả lực lượng lao động, tiềm năng
lao động, đội ngũ lao động, đào tạo lại, đào tạo mới... và quản lý nguồn nhân lực)2. Nhìn lại
một thế kỷ trước đại bộ phận dân chúng các nước phát triển lao động bằng tay, (ở Mỹ: 15%
lao động trong nhà máy), giữa thế kỷ (khoảng 1950) số người lao động bằng tay còn lại một
nửa và cuối thế kỷ XX còn lại một nửa số người này (tức là khoảng 25%) tổng số lao động
là lao động chân tay. Ngày nay trong nền kinh tế tri thức số người lao động trong nhà máy
lại quay lại tỷ lệ 15% như đầu thế kỷ trước, lao động trí thức trong đó có “công nhân dịch
vụ” (cụm từ này xuất hiện từ 1920), tăng lên đến khoảng 33% toàn bộ lực lượng lao động3.
Trong xã hội mới với nền kinh tế này đang thay đổi quan niệm của nhiều khái niệm như
“công cụ sản xuất”, “tư hữu”, “quyền lực”, mang lại nhiều cơ hội mới, cũng như nhiều
thách thức mới.
2. Ở nước ta:
2.1. Vấn đề nguồn nhân lực cũng đang là một vấn đề trung tâm. Đại hội IX của Đảng Cộng
sản Việt Nam đã khẳng định “... nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội,
tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”4, “...Con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết
định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá...”5. Nguồn lực con
người là điểm cốt yếu nhất của nội lực nước này, do đó phải bằng mọi cách phát huy yếu tố
con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
2.2. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vai trò và vị trí của khoa học xã hội và
nhân văn ngày càng cao: “...cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối,
chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người, phát huy những di sản văn hoá
dân tộc, sáng tạo những giá trị văn hoá mới của Việt Nam”6. Triển khai nhiệm vụ này, Hội
đồng lý luận Trung ương đã quyết định tiến hành nhiều chương trình khoa học – công nghệ
cấp Nhà nước, trong đó có chương trình KX-05 “Xây dựng văn hoá, phát triển con người
trong thời kỳ CNH, HĐH”. Theo đây, các vấn đề văn hoá, con người và nguồn nhân lực rất
gắn quyện với nhau: hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra qua giáo
dục (theo nghĩa rộng của từ này) lại trở lại với con người, được con người thừa kế và phát
triển, phải trở thành sức mạnh ở mỗi con người cũng như trong từng tập thể lao động (và
suy rộng ra là của cả một dân tộc) thành vốn người, nguồn lực con người tạo ra các giá trị
mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của từng người, nhóm người, đội lao động, tập thể một đơn
vị sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nói chung.

2.3. Hiện trạng nguồn nhân lực nước ta:
Nói một cách khái quát, nguồn nhân lực nước ta đang ở trình độ của các nước đã phát triển
cao trong thời kỳ cách mạnh công nghiệp lần thứ nhất, cách mạng công nghiệp lần thứ hai
và thời đại công nghệ thông tin, kinh tế tri thức. Chúng ta phải đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực để chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp sang một nền kinh tế công nghiệp trong
ngữ cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đường lối hội
nhập, mở cửa, tức là phải chú ý tới đội ngũ lao động đại bộ phận là lao động nông nghiệp,
cả đội ngũ lao động phục vụ cơ khí hoá, điện khí hoá... lẫn tin học hoá (Chỉ thị 58 của Bộ
Chính trị: đào tạo 5 vạn cán bộ và công nhân kỹ thuật máy tính)7. Chúng ta phải chuẩn bị
một nguồn nhân lực phục vụ cả 3 nền kinh tế: kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp và
kinh tế tri thức.
Ở nước ta, lao động nông nghiệp chiếm phần lớn lực lượng lao động. Cơ cấu lao động đang
chuyển dịch theo hướng tăng lao động công nghiệp, lao động dịch vụ, lao động tri thứ,
nhằm đáp ứng được chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế. Hội nghị Trung ương 6
(khoá IX) vừa họp tháng 7/2002 đánh giá; bước sang thế kỷ XXI, đội ngũ lao động của
nước ta đã có bước phát triển mới. “Lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên tăng
17,2%/năm (từ 800.000 năm 1995 lên 1.300.000 năm 2000), số TS và TSKH tăng 7%/năm
(từ 9.300 năm 1995 lên 13.500 năm 2000). Số lao động đã qua đào tạo đạt 20% năm 2000
(năm 1996 là 13%)”. Tuy vậy, chúng ta không đạt chỉ tiêu từ 22 – 25% lao động đã qua đào
tạo vào năm 2000 như Nghị quyết TW2 (khoá VIII) đề ra; tình hình NNL của nước ta đang
ở trong tình trạng rất phức tạp. Theo kết quả điều tra lao động việc làm năm 2002 được Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội công bố tahngs 10/2002, đến 1/7/2002, dân số nước ta
là 79,93 triệu người, trong đó thành thị chiếm 24,8%, ở nông thôn chiếm 75,13%; số người
trong độ tuổi lao động là 60,66% (khoảng 48,5 triệu người), trong đó khoảng 40,7 triệu
người từ đủ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế thường xuyên (khu vực thành thị có khoảng
9,7 triệu người, chiếm 23,87%; khu vực nông thôn khoảng 31 triệu người, chiếm 76,13%).
Số lao động không biết chữ là 3,74% và 80,31% lao động có trình độ từ tiểu học trở lên;
nhưng có sự cách biệt khá lớn giữa nông thôn và thành thị: tỷ lệ lao động chưa biết chữ ở
nông thôn cao gấp 6 lần thành thị, trong khi đó tỷ lệ lao động ở thành thị có trình độ từ
trung học phổ thông trở lên cao gấp 3 lần ở nông thôn. Trong số lao động đã qua đào tạo
(chiếm 19,62% đội ngũ lao động), cũng có sự khác biệt lớn giữa nông thôn và thành thị: ở
thành thị, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật là 44,60%, ở nông thôn là
11,89%.Tính đến tháng 1/2000, trong khoảng 7,5 triệu người lao động thì đa số có trình độ
chuyên môn kỹ thuật rất thấp; có trình độ sơ cấp hoặc chứng chỉ nghề khoảng 4,9 triệu
người; trình độ THCN: 1,47 triệu; trình độ CĐ, ĐH: 1,3 triệu; thạc sĩ: hơn 10 nghìn người.
Riêng RS và TSKH đến tháng 5/2002 có khoảng 13.500 người, đến cuối năm 2002 chúng ta
có 1032 GS và 4563 PGS8.
Cơ cấu trình độ đào tạo của đội ngũ lao động tính theo tỷ lệ giữa lao động trình độ ĐH,
THCN và công nhân kĩ thuật là 1:1, 75:2,3 vẫn là một cơ cấu bất hợp lý và để kéo dài, dẫn
đến tình trạng thừa thầy, thiếu thợ, kỹ sư làm công việc của cán bộ trung cấp kỹ thuật.
Trong cơ cấu đội ngũ lao động ở các cơ sở sản xuất của nước ta thì đội ngũ công nhân và
lao động giản đơn chiếm 82% đội ngũ lao động, đội ngũ các công nhân đã qua đào tạo, nhà
kỹ thuật, quản lý, phát minh và đổi mới công nghệ chỉ chiếm 18%; trong khi ở các nước
phát triển tỷ lệ đó tương ứng là 28% và 72%.Trong 50 năm qua, chúng ta đã đào tạo được
hơn 1 triệu cán bộ các ngành kỹ thuật có trình độ ĐH với cơ cấu ngành như sau: sư phạm:
33,3%; khoa học kỹ thuật: 25,5%; khoa học xã hội: 17%; y dược: 9,3%; nông nghiệp: 8,1%;
khoa học tự nhiên: 6,8%. Rõ ràng cơ cấu ngành đào tạo như vậy là bất hợp lý; là một nước

nông nghiệp mà chỉ có 8,1% cán bộ có trình đọ ĐH được đào tạo thuộc ngành nông nghiệp,
chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH, HĐH. Nguyên nhân của tình trạng này là do
thời gian qua chúng ta đã buông lỏng quản lý cơ cấu đào tạo, để phát triển tự phát theo nhu
cầu của người dân, còn nặng tâm lý khoa cử, nhẹ tâm lý thực nghiệp, chưa gắn đào tạo với
sử dụng và chưa chú ý đúng mức công tác đào tạo nghề. Việc đào tạo nhân lực chưa bám
sát cơ cấu lao động, vẫn còn nhận thức chưa đúng trong một bộ phận xã hội coi ĐH là dân
trí.
Chất lượng đào tạo nhân lực “nhất là ở bậc ĐH, nhìn chung còn thấp so với mục tiêu giáo
dục, với yêu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và với trình độ các nước trong
khu vực có mặt còn kém. Nội dung, phương pháp dạy ĐH chưa đáp ứng tốt yêu cầu chuẩn
bị nhân lực cho CNH rút ngắn và trình độ chưa theo kịp phát triển khoa học công nghệ hiện
đại”. Việc học tập ở mọi cấp học bị chi phối nặng nề bởi tâm lý bằng cấp; phương pháp giáo
dục nặng về áp đặt, chưa khuyến khích sự năng động, sáng tạo của người học, chưa coi
trọng năng lực tư duy và năng lực thực hành (trong xã hội, nhiều người cố gắng lo cho con
em vào ĐH chỉ cốt để kiếm tấm bằng, còn không xác định ra trường với tâm bằng đó để làm
gì).
Công tác bồi dưỡng và sử dụng nhân tài như là đầu tầu của đội ngũ nhân lực chưa được
quan tâm đúng mức, “thiếu cơ chế, chính sách để trọng dụng cán bộ khoa học và nhà giáo
có trình độ cao” và “nhiều chính sách đối với cán bộ khoa học và công nghệ chưa được ban
hành. Cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao còn ít, song chưa được sử dụng tốt,
đang bị lão hoá, ít có điều kiện cập nhật kiến thức mới. Sự hẫng hụt về cán bộ là nghiêm
trọng, nhất là trong lĩnh vực khoa học cơ bản”9.
Những điều nêu trên là những bất hợp lý nổi cộm, bức xúc nhiều năm nay và cần sớm giải
quyết để đưa nước ta trở thành nước phát triển. Qua 15 năm đổi mới, ở nước ta đang hình
thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng thị trường lao động chỉ
mới bắt đầu hình thành; có thể đây là một trong những nguyên nhân làm cho đào tạo của
nước ta chưa bám sát vào cơ cấu lao động. Chưa có một chiến lược đào tạo và quản lý NNL
phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thị trường lao động nói riêng, của toàn bộ nền kinh tế
nói chung. Chưa có cơ quan quản lý, chỉ đạo, điều hành quốc gia về phát triển NNL. Các đề
tài của Chương trình CN cấp Nhà nước KX-05 có nhiệm vụ đóng góp xây dựng chiến lược
này.
2.4. Tư tưởng chỉ đạo về phát triển nguồn nhân lực. Để thực hiện những mục tiêu và nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 – 2010 mà Đại hội IX của Đảng đã đặt ra, chiến
lược đào tạo nguồn nhân lực (NNL) là khâu đột phá và phải đi trước một bước, tập trung
vào chỉ đạo thực hiện mục tiêu nâng số lao động qua đào tạo lên 30% rồi 40%... tổng số lao
động. Tất cả những việc này phải bảo đảm chất lượng NNL đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao
của thị trường lao động đi vào CNH, HĐH.
Muốn việc đào tạo NNL thực sự có hiệu quả, điều quan trọng hơn là chúng ta có chính sách
đào tạo, sử dụng NNL đúng với những tư tưởng chỉ đạo phát triển NNL thể hiện một quan
niệm mới về phát triển nguồn nhân lực là:
+ Lấy phát triển bền vững người làm trung tâm;
+ Mỗi con người là một cá nhân độc lập làm chủ quá trình lao động của mình;
+ Lấy lợi ích của người lao động làm nguyên tắc cơ bản của quản lý lao động; nhằm tăng
năng suất lao động;
+ Bảo đảm môi trường dân chủ thuận lợi cho tiến hành giao lưu đồng thuận; tạo cơ hội

thăng tiến cho tất cả mọi người;
+ Có chính sách giải phóng và phát huy tiềm năng của người lao động, bảo đảm hiệu quả
công việc;
+ Phát triển NNL bám sát thị trường lao động. Đây là một vấn đề rất phức tạp, trong đó mấu
chốt là phải xây dựng được các chính sách quản lý phát triển giáo dục và đào tạo đúng đắn;
+ Có hệ thống chính sách sử dụng phù hợp NNL bao gồm tuyển dụng, chính sách lao động,
phân công lao động, phân bố NNL, chính sách cán bộ, tiền lương, khen thưởng, v.v...
Vấn đề tạo ra động lực để kích thích mọi người chăm học, chăm làm, động viên tính tích
cực xã hội của người lao động làm cho họ năng động, thiện chí, cầu tiến, từ đó đi đến sáng
tạo... là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong tổ chức quản lý vĩ mô, cũng như vi mô nguồn
lực con người, lực lượng lao động. Ở đây, cần chú ý cả lợi ích vật chấ, cả nhu cầu tinh thần
của con người.
Chăm lo, phát huy, bồi dưỡng nguồn lực con người là bộ phận quan trọng nhất trong chiến
lược con người, là nhiệm vụ trung tâm của sự nghiệp giáo dục nước ta trong những năm tới,
nhằm tạo ra những điều kiện cơ bản để tiến hành CNH, HĐH, làm cho dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc, có thể
hội nhập vào xã hội tương lai của loài người đang nhằm tới. Trong công việc trọng đại này,
chăm lo, phát huy, bồi dưỡng nhân tài có một ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong thời đại thông
tin, công nghệ cao, kinh tế tri thức và toàn cầu hoá.
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