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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Phát triển công nghiệp (PTCN) là nhân tố cốt lõi quyết định thành công của 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). Ở các nước phát triển, giá 

trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) chiếm tỷ trọng cao trong tổng sản phẩm quốc 

dân, tạo đà cho sự phát triển của nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Vì vậy, đầu tư 

cho PTCN là chiến lược quan trọng trong tổng thể các chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội (KT-XH) ở nhiều quốc gia trên thế giới.  

Trong PTCN thì phát triển nhân lực (PTNL) được coi là nhân tố quyết định, 

bởi vốn đối ứng của PTCN là chất lượng nhân lực (CLNL). Việc phát huy tri thức 

khoa học - công nghệ và thông tin vào sản xuất công nghiệp (SXCN) phụ thuộc 

phần lớn vào việc phát huy và sử dụng có hiệu quả tài nguyên con người. Vì vậy 

PTNL, đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao là yêu cầu cốt lõi trong PTCN. 

Tỉnh Vĩnh Phúc nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, là cầu nối giữa 

các tỉnh Việt Bắc với Hà Nội và đồng bằng châu thổ sông Hồng; là mắt xích quan 

trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Vĩnh Phúc cũng nằm trong hành lang 

kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Do vậy, Vĩnh 

Phúc có vai trò, vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia và khu 

vực. Tốc độ tăng trưởng của tỉnh luôn đạt ở mức cao, bình quân giai đoạn 2005-

2015 đạt 14,7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và phát triển 

bền vững, chuyển mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ 

trọng nông nghiệp.  

Tỷ trọng ngành công nghiệp (NCN) trong GDP của tỉnh Vĩnh Phúc năm 

2005 đạt 49,32%; năm 2010 đạt 56,59% và đến 2015 đạt 61,3%. Tăng trưởng 

GTSXCN giai đoạn 2006 - 2010 là 31,4%/năm. Tuy nhiên, NCN tỉnh Vĩnh Phúc 

vẫn bộc lộ một số yếu kém: GTSXCN chủ yếu thuộc loại hình doanh nghiệp 100% 

vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI), phân bố theo lãnh thổ không đồng đều, 

cơ cấu NCN còn bất hợp lý,... Đặc biệt, CLNL trong ngành không đáp ứng yêu cầu 

phát triển khi tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2005 chỉ đạt 25%, 2010 đạt 51,2%, 

ước tính đến hết năm 2015 đạt 56,4%; năng suất lao động (NSLĐ) thấp; ý thức tác 
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phong công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra [75]. Đây là "nút thắt" trong 

PTCN của tỉnh.  

Nhận thức được vai trò quan trọng của PTNL nói chung, nhân lực NCN nói 

riêng Vĩnh Phúc đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách. Tiêu biểu trong đó phải 

kể đến là chính sách đào tạo nhân lực, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, 

chính sách phát triển hạ tầng xã hội cho công nhân lao động, chính sách hỗ trợ công 

nhân, lao động học nghề,... Tuy nhiên, Vĩnh Phúc đang thiếu trầm trọng lao động, 

bao gồm: lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo, đội ngũ công nhân kỹ thuật, 

công nhân lành nghề, nhân lực trong những NCN sử dụng công nghệ cao. Với lao 

động phổ thông, mỗi năm các doanh nghiệp công nghiệp (DNCN) Vĩnh Phúc có 

nhu cầu tuyển dụng mới và thay thế khoảng 20.000 lao động. Nhưng mỗi năm thị 

trường lao động (TTLĐ) tỉnh chỉ có thể cung ứng khoảng 7.000 lao động mới và 

9.000 lao động có nhu cầu dịch chuyển khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Trong số cung 

nhân lực này, chỉ 40% có nhu cầu làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, 60% đi xuất khẩu lao 

động và tham gia TTLĐ ở các địa phương khác, nhiều nhất là Hà Nội và Thái 

Nguyên. Trong khi đó, cơ cấu đào tạo của các cơ sở đào tạo (CSĐT) trên địa bàn 

tỉnh còn bất cập cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo. 

Chất lượng đào tạo chưa cao, đào tạo chưa gắn với nhu cầu sử dụng của các DNCN 

và chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho PTCN. Hơn 

nữa, các hoạt động sử dụng nhân lực trong các DNCN cũng còn nhiều bất ổn khi 

lương và thu nhập thấp, điều kiện làm việc không đảm bảo, thiếu hạ tầng xã hội cho 

công nhân, lao động,… làm cho người lao động không gắn bó với doanh nghiệp. 

Điều này đặt ra những vấn đề lớn trong PTNL NCN của tỉnh.  

Chiến lược phát triển KT-XH đặt mục tiêu đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh 

công nghiệp vào năm 2020. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự 

phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng 

để PTCN. Các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh (loại hình doanh nghiệp chiếm 

tỷ trọng cao cả về số lượng và GTSXCN) sẽ vừa là cầu nối chuyển giao công 

nghệ, vừa là thị trường để PTCN phụ trợ. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng có thể lợi dụng tài 

nguyên đất, tài nguyên rừng làm vùng nguyên liệu; những ưu thế về địa lý và cơ sở 

hạ tầng làm công cụ cạnh tranh trong thu hút đầu tư; những ưu thế của giáo dục - 
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đào tạo (GD-ĐT) làm công cụ hỗ trợ đắc lực trong PTNL. Đây sẽ là những tiền 

đề quan trọng để tỉnh Vĩnh Phúc PTCN. Tuy nhiên, công nghiệp của tỉnh có phát 

triển mạnh mẽ tương xứng với những tiềm năng trên hay không lại phụ thuộc rất 

lớn vào CLNL.  

Vì vậy "Phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc" được 

tác giả lựa chọn làm đề tài nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

a. Mục tiêu tổng quát 

Kế thừa những luận cứ khoa học của các công trình nghiên cứu trước đó để 

hình thành khung lý thuyết về PTNL NCN ở phạm vi cấp tỉnh. Thu thập số liệu, 

khảo sát thực tiễn, phân tích, đánh giá thực trạng PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc để đề 

xuất các giải pháp PTNL NCN cho tỉnh. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học của các tác giả trong nước 

và quốc tế về PTNL NCN; 

- Xây dựng và đề xuất cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho việc nghiên cứu 

PTNL NCN ở phạm vi cấp tỉnh; 

- Nghiên cứu tổng thể; phân tích, đánh giá thực trạng PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Chỉ rõ những hạn chế trong PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc; phân tích nguyên 

nhân của những hạn chế đó; 

- Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm PTNL NCN tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là PTNL NCN tỉnh. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

* Về không gian: Luận án nghiên cứu PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc. Đó là 

nhân lực làm việc trong các DNCN trên địa bàn tỉnh.  

* Về thời gian:  

Luận án nghiên cứu thực trạng PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2005 

đến 2015. 

Các giải pháp đề xuất nhằm PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. 
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* Về nội dung nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu ba vấn đề lớn của 

PTNL NCN ở phạm vi cấp tỉnh, bao gồm: 

(1) Phát triển quy mô nhân lực NCN của tỉnh; 

(2) Phát triển về CLNL NCN của tỉnh. CLNL được biểu hiện ở: thể lực, trí 

lực, tâm lực và sự chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp cho tương lai của người lao động.  

(3) Đảm bảo hợp lý về cơ cấu nhân lực NCN của tỉnh. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp luận  

Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nghiên cứu hiện thực khách quan trong quá trình vận 

động, phát triển; thời gian, điều kiện lịch sử cụ thể. 

b. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Phương pháp thống kê, mô tả: Nguồn số liệu được cung cấp bởi Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Thống kê, Sở GD-ĐT, Ban quản lý các khu 

công nghiệp (KCN) và khu chế xuất tại tỉnh Vĩnh Phúc. Luận án cũng sử dụng một 

số tài liệu, báo cáo nghiên cứu trước đây có liên quan đến PTNL NCN của tỉnh 

Vĩnh Phúc như sách báo, tạp chí chuyên ngành, mạng internet và các báo cáo hội 

thảo nhằm bổ sung thông tin, số liệu.  

Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, bình luận: Các số liệu, tài liệu 

được tổng hợp, xử lý trong quá trình phân tích, so sánh, bình luận để làm rõ thực 

trạng PTNL NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng như các nguyên nhân ảnh 

hưởng đến PTNL NCN của tỉnh. 

Phương pháp phân tích hệ thống: luận án có sử dụng phương pháp phân 

tích hệ thống nhằm tổng hợp các vấn đề nghiên cứu và hình thành tư duy logic trong 

quá trình trả lời các câu hỏi nghiên cứu.  

c. Phương pháp thu thập thông tin 

* Thông tin thứ cấp: Hồi cứu từ các công trình khoa học đã công bố, các 

luận án, các ấn phẩm sách báo, tạp chí, kỷ yếu khoa học, các số liệu thống kê của 

các cơ quan quản lý. Đặc biệt là hồi cứu các dữ liệu thống kê của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc, Cục Thống kê, Sở GD-ĐT, Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc. 
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* Thông tin sơ cấp: Thu thập thông qua khảo sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn 

và quan sát thực tế. Đối tượng khảo sát bao gồm: (i) Các DNCN trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc (đối tượng trả lời bảng hỏi là người phụ trách nhân sự của các doanh 

nghiệp: chủ doanh nghiệp/Giám đốc công ty, Phó Giám đốc công ty, Trưởng phòng 

nhân sự hoặc kiêm nhiệm, chuyên trách); (ii) Người lao động làm việc trong các 

DNCN của tỉnh; (iii) Cán bộ quản lý nhà nước như cán bộ quản lý KCN, cán bộ Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ Sở GD-ĐT, đội ngũ cán bộ quản lý và 

giáo viên các CSĐT và dạy nghề. 

+ Đối với đối tượng khảo sát là các DNCN: Luận án thực hiện điều tra xã 

hội học bằng bảng hỏi với mẫu được xác định theo phương pháp Slovin. Số lượng 

và cơ cấu mẫu khảo sát như sau: 

Bảng 1: Số lượng và cơ cấu mẫu khảo sát doanh nghiệp 

Tổng số đối tượng KS (Ni) Số mẫu khảo sát (ni) 
Ngành nghề  
kinh doanh Nhà 

nước 
Tập 
thể 

Tư 
nhân 

FDI Tổng 
Nhà 
nước 

Tập 
thể 

Tư 
nhân 

FDI Tổng 

Khai khoáng 2 1 10 3 16 2 1 4 2 9 

Công nghiệp chế biến, 
chế tạo 

3 2 494 56 555 3 2 198 46 249 

Sản xuất và phân phối 
điện nước; quản lý và 

xử lý rác thải 
2 2 96 26 126 2 2 38 21 64 

Tổng 7 5 600 85 697 7 5 240 70 322 

Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp. 

+ Đối với người lao động: Tổng số mẫu khảo sát là 322 mẫu. Số lượng, cơ 

cấu mẫu được phân bổ theo thành phần kinh tế, nhóm ngành cấp I và địa giới như 

phần chọn mẫu đối với các DNCN. Chọn ngẫu nhiên không xác định cơ cấu mẫu 

theo độ tuổi, giới tính, học vấn, nghề nghiệp, độ tuổi. 

+ Đối với cán bộ quản lý nhà nước: Chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ KCN; cán 

bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; cán bộ Sở GD-ĐT; đội ngũ cán bộ quản lý 

và giáo viên các CSĐT và dạy nghề. Tuy nhiên, phải có số năm công tác trực tiếp 

trong ngành từ 5 năm trở lên.  

Phương án khảo sát được trình bày cụ thể trong phụ lục 4.  
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d. Phương pháp xử lý thông tin 

Thông tin thứ cấp được tập hợp, phân tích, chắt lọc để hình thành các luận 

cứ khoa học nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu.  

Thông tin sơ cấp thu thập qua các bảng hỏi được nhập, xử lý, phân tích 

bằng phần mềm chuyên dụng SPSS. Các thông tin phỏng vấn sâu được tổng hợp, 

phân tích theo chủ đề nghiên cứu. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

a. Về lý luận 

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về PTNL NCN ở một tỉnh. Các vấn đề 

lý luận này được xây dựng một cách hệ thống, có tính logic dựa trên nền tảng lý 

thuyết của nhiều ngành khoa học, làm cơ sở cho việc nghiên cứu PTNL NCN tỉnh 

Vĩnh Phúc.  

b. Về thực tiễn 

Nghiên cứu kinh nghiệm về PTNL NCN của tỉnh ở một số quốc gia, một số 

địa phương trong nước có đặc điểm KT-XH tương đồng với tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó 

rút ra bài học cho PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc. 

Phân tích, đánh giá thực trạng PTNL NCN và các nhân tố chủ yếu ảnh 

hưởng đến PTNL NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Khảo sát ý kiến của các DNCN, người lao động, đang làm việc trong các 

DNCN, cán bộ quản lý để đánh giá thực trạng PTNL NCN cũng như các nhân tố 

chủ yếu ảnh hưởng đến PTNL NCN tại tỉnh Vĩnh Phúc.  

Chỉ rõ những bất cập, nguyên nhân và các vấn đề đặt ra với PTNL NCN 

tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh mới: (i) Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ 

thuật, đặc biệt là sực phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0; (ii) Tăng 

cường hội nhập kinh tế quốc tế và (iii) Đẩy mạnh phát triển các NCN có giá trị gia 

tăng cao nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH của Vĩnh Phúc trong thời gian tới. 

Đề xuất các giải pháp PTNL NCN của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. Các 

giải pháp được đề xuất dựa trên quan điểm cho rằng PTNL NCN là giải pháp cốt lõi 

nhằm PTCN của tỉnh - ngành kinh tế được cho là quan trọng nhất chiếm tỷ trọng 

lớn trong GDP của tỉnh.  
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Từ những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trên, luận án có thể được sử 

dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu đối với các nhà nghiên cứu hoặc 

đối với các nhà hoạch định chính sách PTNL NCN của các địa phương. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Về mặt lý luận: Luận án đã hoàn thiện, củng cố khung lý thuyết về PTNL 

NCN cấp tỉnh. 

Về mặt thực tiễn: Luận án đã nghiên cứu, khảo sát tổng thể thực trạng PTNL 

NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và xây dựng giải pháp PTNL NCN cho tỉnh. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận 

án được kết cấu thành 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển nhân lực 

ngành công nghiệp. 

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhân lực ngành công 

nghiệp của tỉnh. 

Chương 3: Thực trạng phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chương 4: Giải pháp phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU  

VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

 

1.1. Các nghiên cứu của các tác giả trên thế giới 

Liên quan đến vấn đề PTNL NCN có nhiều công trình nghiên cứu của các 

tác giả trên thế giới. Các nghiên cứu đều khẳng định vai trò của PTNL đối với phát 

triển NCN và phát triển KT-XH của các địa phương, các quốc gia. Kinh tế càng 

phát triển thì vai trò của nhân lực càng được khẳng định và được cho là nguồn lực 

đặc biệt của mọi quốc gia, đại phương, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế. 

Các nghiên cứu được chia thành các nhóm: (i) Các nghiên cứu về nhân lực 

và PTNL; (ii) Các nghiên cứu về PTNL NCN. 

1.1.1. Các nghiên cứu về nhân lực và phát triển nhân lực 

1.1.1.1. Các nghiên cứu về nhân lực 

Các nghiên cứu tiêu biểu theo hướng này bao gồm: (1) Total Quality 

Human Resource Management của Tiona VanDevender (2012); (2) Japanese 

Human Resource Management của Pudelko, M. & Harzing, A.W. (2009); (3) Total 

Quality Management- Aspects of Implementation and Human Resource của Niels 

Brynnum (2006); (4) Total Quality and Human Resource Management của J.N. 

Bradley (2010); (5) Assuring Quality of a Module in Human Resource Management 

của Steyn, Gm; Schulze, S. (2003); (6) The war for talent của Williams, M. (2000); 

(7) Spring Industries Inc., quality through improved use of human resources của 

Wood, R (1993); (8) Managing human resources for quality của Wilkinson, A. 

(1994);… Trong các nghiên cứu này, khái niệm nhân lực đã được tiếp cận theo 

nhiều hướng khác nhau: (i) nhân lực với tư cách là nguồn lực trong phát triển KT-XH; 

(ii) nhân lực là vốn con người; (iii) nhân lực là năng lực làm việc của con người. 

Với tư cách là nguồn lực trong phát triển KT-XH, nhân lực được cho là một trong 

những nguồn lực quan trọng nhất để phát triển KT-XH của các quốc gia, các địa 

phương. Các quốc gia, địa phương có năng lực cạnh tranh hơn nhau là ở CLNL; 

CLNL càng cao, năng lực cạnh tranh càng lớn [9], [22]. Các nghiên cứu cũng khẳng 

định, căn nguyên của sự nghèo đói ở các quốc gia đang phát triển là do CLNL thấp. 
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CLNL thấp và sự đói nghèo có mối quan hệ biện chứng lẫn nhau: CLNL thấp thì 

NSLĐ thấp, NSLĐ thấp thì thu nhập thấp và do đó đầu tư cho giáo dục thấp làm 

cho CLNL lại thấp [17], [55].  

Trong tác phẩm "Labor Market in Asia: Promoting full, productive and 

decent employment", các chuyên gia của ILO chỉ ra ba "cái bẫy" tăng trưởng kinh tế 

liên quan đến CLNL thấp đối với các nước đang phát triển. Thứ nhất, cố gắng khai 

thác lợi thế so sánh của mình dựa trên chi phí lao động thấp (tiền lương thấp) và rơi 

vào vòng luẩn quẩn: NSLĐ thấp - ít đào tạo - thiếu những công việc yêu cầu kỹ 

năng cao - năng lực cạnh tranh thấp đối với những thị trường sản phẩm yêu cầu 

nhiều kỹ năng. Tình huống này được gọi là bẫy "kỹ năng thấp, công việc tồi" gắn 

với tiền lương thấp và ít cơ hội để tích luỹ vốn con người. Thứ hai, xuất phát từ sự 

kết hợp giữa vốn và lao động, gọi là "kỹ năng thấp, công nghệ thấp" công nhân 

không có đủ kỹ năng để vận hành những máy móc hiện đại, sẽ không có động lực 

để đầu tư vào công nghệ mới. Điều này tiếp tục làm giảm NSLĐ của công nhân. 

Thứ ba, "kỹ năng thấp, không có sáng kiến". Ý tưởng mới và sáng kiến là cơ sở để 

phát triển năng lực công nghệ nhưng điều này đòi hỏi nhân viên cần được đào tạo 

tốt hơn. Một nền kinh tế có thể rơi vào vòng luẩn quẩn, không có sáng kiến do lực 

lượng lao động kỹ năng thấp và công nhân không có động cơ để đầu tư vào GD-ĐT 

vì không có nhu cầu cho những kiến thức, kỹ năng này.  

Các nghiên cứu về vốn con người đi đến kết luận chung là vốn nhân lực là 

một yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất nhưng có vai trò quan trọng hơn so với các 

nguồn vốn khác (vốn tài chính, cơ sở vật chất, tài nguyên,...) vì giá trị của nguồn vốn 

này tăng lên sau quá trình sản xuất. Chính vì vậy, nguồn vốn này cần được bảo tồn, 

bồi dưỡng và phát triển chứ không phải chỉ khai thác, sử dụng giống như yếu tố lao 

động hay các loại vốn khác trong các hàm sản xuất. Vốn nhân lực được cấu thành 

bởi nhiều yếu tố khác nhau như: "tập hợp những năng lực sản xuất mà một cá nhân 

thu được nhờ tích lũy những hiểu biết tổng quát hay đặc thù, những kỹ năng và sự 

thành thạo" [83]; "tập hợp năng lực sản xuất kinh tế của con người" [98], nó bao 

gồm tổng hợp các kỹ năng, kỹ xảo của người lao động, kinh nghiệm nghề nghiệp, 

trình độ đào tạo và những khả năng có thể khai thác của người lao động; "khả năng, 

kỹ năng, kiến thức, sự khéo léo, linh hoạt có được ở mỗi con người và sử dụng trong 
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các hoạt động kinh tế" [10]. Trên cơ sở các yếu tố cấu thành này, các nghiên cứu đã 

chỉ ra các nội dung và phương pháp phát triển vốn nhân lực, bao gồm: tăng tỷ lệ dân 

số được đến trường, kéo dài thời gian đi học, tăng chi phí đầu tư cho GD-ĐT.  

Các nghiên cứu về nhân lực với tư cách là năng lực làm việc của con người 

đã đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về nhân lực, tựu trung lại, nó được hiểu là: 

tổng thể các yếu tố vật chất và tinh thần của người lao động tạo nên khả năng làm 

việc của họ và từ đó tham gia vào các hoạt động phục vụ cho tổ chức nói riêng và 

cho xã hội nói chung [27]. Trên cơ sở đó, các tác giả đã phát hiện những đóng góp 

quan trọng cả về lý luận và phương pháp luận về PTNL đó là chỉ ra mối quan hệ 

giữa PTNL với GD-ĐT và chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cũng như vai trò quyết 

định của PTNL đối với phát triển kinh tế.  

1.1.1.2. Các nghiên cứu về phát triển nhân lực 

Nghiên cứu về PTNL có thể kể đến các tác giả tiêu biểu như Harbison và 

Myers (1964), Craig (1976), Garavan (1991), Stewart and McGoldrick (1996), 

Armstrong (1999), Gourlay (2000), Nyhan (2002), ESC Toulouse (2002), Chartchai 

Na Chiangmai (2003), Slotte et al (2004). Các tác giả đã chỉ ra những lý luận cơ bản 

về PTNL bao gồm: Bản chất, nội dung, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến PTNL. 

Tuy có nhiều khái niệm khác nhau về PTNL, nhưng tất cả đều khẳng định PTNL là 

chuẩn bị nhân lực cho sự phát triển trong tương lai, đáp ứng các yêu cầu nhân lực cả 

về quy mô, cơ cấu, chất lượng và sự sẵn sàng trong công việc. Các nghiên cứu cũng 

khẳng định PTNL liên quan trực tiếp đến việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp của tổ 

chức và cá nhân, phát triển tài nguyên con người.  

Nội dung và cách thức PTNL cũng được các tác giả tiếp cận theo những góc 

độ khác nhau. Chartchai Na Chiangmai (2003) cho rằng PTNL cần đảm bảo 4 nội 

dung chính: (1) Học tập mang tính tương tác thông qua các hoạt động nhằm phát 

triển khả năng và tiềm năng; (2) Quá trình học tập nên diễn ra trong bối cảnh là một 

tổ chức và cộng đồng; (3) Các hoạt động học tập cần đạt được hiệu quả, năng suất 

và hài hòa; (4) Mục đích cá nhân và mục đích tổ chức, cộng đồng nên đồng nhất với 

nhau [Dẫn theo: 82, tr. 88]. David Mc Guire và Kenneth Molbierg Jorgensen (2011) 

trong tác phẩm "Human resource development" (Phát triển nguồn nhân lực) cho 

rằng: các nhà lãnh đạo có thể áp dụng các hình thức khác nhau để PTNL trong tổ 
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chức, tuy nhiên, việc PTNL có hiệu quả cần được dựa trên cơ sở là quá trình đào 

tạo. Tác giả đã chỉ ra 8 nội dung mà các tổ chức cần thực hiện để PTNL bao gồm: lý 

thuyết học tập, kết hợp kiến thức và kỹ năng, chuyển đổi hình thức đào tạo, mức độ 

tham gia của người học, thời điểm bắt đầu học, sự phản hồi chi phí và tính tương tác 

giữa các cá nhân. Như vậy, hai tác giả đều cho rằng nội dung quan trọng của PTNL 

đó là học tập và học tập suốt đời; vì thế các biện pháp nhằm PTNL đều tập trung 

vào việc thúc đẩy học tập, xây dựng xã hội học tập. Tuy nhiên, học tập chỉ giúp các 

doanh nghiệp đạt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (NNL), ít có tác 

dụng trong việc đảm bảo về quy mô, cơ cấu nhân lực. Học tập giúp nâng cao trình 

độ của người lao động nhưng nó không đồng nghĩa với nâng cao chất lượng NNL 

bởi ngoài trình độ còn có nhiều tiêu chí bổ sung đánh giá CLNL như kỹ năng, kinh 

nghiệm, ý thức, tác phong của người lao động mà những thứ này không thể học 

được ở các chương trình đào tạo. Hơn nữa, các hoạt động PTNL theo quan điểm của 

các tác giả chưa quan tâm đến sự chuẩn bị kỹ năng, trình độ cho tương lai của người 

lao động; các tiêu chí đánh giá PTNL còn chưa được đề cập. Đây chính là những 

hạn chế của các công trình nghiên cứu này.  

Marc Effron, Robert Gandossy, Marshall Goldsmith (2003) trong tác phẩm 

"Human resources in the 21st century" (Nguồn nhân lực trong thế kỷ 21) cho rằng 

PTNL liên quan mật thiết đến tổ chức, lãnh đạo, tận dụng nguồn chất xám, phân bố 

lao động cũng như phương thức quản lý lao động trong doanh nghiệp. Trong cuốn 

sách "Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên" của Trần Thị Bích Nga, Phạm 

Ngọc Sáu, Nguyễn Quốc Việt (2006) dịch, các tác giả đã chỉ ra cách thức phát triển 

nhân viên từ đó PTNL trong tổ chức, bao gồm: (i) Tạo động lực thúc đẩy nhân viên, 

(ii) Tăng cường các nguồn lực của tổ chức - thông qua đào tạo và (iii) Tăng cường 

sự trợ giúp của các nhà quản lý. Các chiến thuật cơ bản để phát triển nhân viên bao 

gồm: thiết kế lại công việc, phân nhiệm, đào tạo kỹ năng, phát triển nghề nghiệp. 

Quan điểm chính của hai công trình nghiên cứu trên là thúc đẩy các hoạt động quản 

trị nhân viên nhằm PTNL. Các hoạt động quản trị này được áp dụng trong các tổ 

chức với mục tiêu là PTNL trong các tổ chức.  

Ở phạm vi vĩ mô, chính sách PTNL tại Châu Âu được xác định bởi sự cấp 

thiết của hội nhập thị trường và năng lực cạnh tranh về kinh tế. Chính sách dựa vào 
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việc nhấn mạnh 3 mục tiêu chính: việc làm đầy đủ, chất lượng và NSLĐ, TTLĐ 

mở. Trong điều kiện dư cung nhân lực, các quốc gia tập trung tạo việc làm đầy đủ 

cho nhân viên, đảm bảo chất lượng và NSLĐ. Đồng thời, người lao động phải học tập 

liên tục để thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm. Duy trì TTLĐ mở 

và thúc đẩy dịch chuyển lao động giữa các thị trường làm tăng khả năng tìm kiếm 

việc làm và giải quyết những bất cập của TTLĐ.  

Như vậy, các tác giả chỉ ra nhiều chính sách và hệ thống chính sách hữu 

hiệu nhằm PTNL, trong đó quan trọng nhất là chính sách khuyến khích PTNL thông 

qua học tập và quản lý con người. Nhiều công trình nghiên cứu nhấn mạnh vai trò 

của học tập và học tập suốt đời trong PTNL và khuyến khích các quốc gia cần xây 

dựng xã hội học tập để PTNL cũng như phát triển quốc gia. Tuy nhiên, theo các tác 

giả, PTNL nếu chỉ tập trung vào hai chính sách chủ yếu là học tập và quản lý con 

người là chưa đầy đủ, thiếu vắng các nội dung liên quan đến dự báo nhu cầu nhân 

lực, tạo lập TTLĐ và rèn luyện kỹ năng.  

Về vai trò của PTNL: từ các nghiên cứu của mình, các tác giả cũng nhấn 

mạnh vai trò của PTNL. Báo cáo của chương trình phát triển của Liên hợp quốc 

(1999), "Human development report 1999" (Báo cáo phát triển con người năm 

1999) khẳng định "Phát triển nhân lực là vấn đề quan trọng của thời đại toàn cầu 

hóa và nó ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu" hay "Nguồn nhân lực chất lượng cao 

là nguồn lực chủ yếu trong phát triển kinh tế tri thức". Các công trình nghiên cứu 

của Mario Baldassarri, Luigi Paganetto và Eđmun S.Phelps (1994), "International 

Differences in Growth Rates" (Sự khác biệt quốc tế trong tỷ lệ tăng trưởng); 

Kaufmann. Daniel (1998), "A model of Human Capital Production and Evidence 

from LDCs" (Mô hình phát triển vốn con người từ các nước đang phát triển) 

Richard Florida (2004), "The rise of the creative class" (Sự trỗi dậy của sáng tạo); 

William Easterly (2009), "Truy tìm căn nguyên tăng trưởng" khẳng định: trong các 

yếu tố tạo nên sự tăng trưởng và phát triển ở thời đại ngày nay, vốn nhân lực luôn 

được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, nhân lực trình độ cao có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc tiếp thu tri thức khoa học công nghệ hiện đại để tạo nên sự tăng trưởng 

mạnh mẽ cho mỗi quốc gia [82, tr. 79]. Trong tác phẩm "Truy tìm căn nguyên tăng 

trưởng", William Easterly khẳng định: "không có một công thức thần kỳ nào có thể 
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biến một người nghèo trở nên giàu có. Viện trợ, đầu tư, giáo dục, kiểm soát dân số, 

điều chỉnh chính sách cho vay hay xóa nợ đều không phải là liều thuốc tiên cho tăng 

trưởng" và tác giả đã luận giải thêm "nguyên nhân là do các công thức nêu trên đã 

không dựa trên nguyên tắc cơ bản của kinh tế học: đó là con người hành động vì 

động cơ". Thêm vào đó, theo tác giả, lực lượng quan trọng nhất của nhân lực mỗi 

quốc gia là đội ngũ quan chức cao cấp của Nhà nước và chính phủ. Nếu động cơ 

của đội ngũ này tốt thì tăng trưởng sẽ đạt được mục tiêu và ngược lại "các chính 

phủ cũng có thể bóp chết tăng trưởng" [82, tr. 333]. 

1.1.2. Các nghiên cứu về phát triển nhân lực ngành công nghiệp 

Các nghiên cứu trực tiếp về PTNL NCN còn rất hạn chế, chủ yếu có các 

nghiên cứu về phát triển một số NCN đặc thù. Tiêu biểu trong số đó là:  

(1) Nghiên cứu của Rosemary Hill and Jim Stewart (2000) về "Phát triển 

nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp quy mô nhỏ", Tạp chí Đào tạo Công nghiệp 

Châu Âu, số 24, số phát hành: 2/3/4, trang 105-117. 

(2) Nghiên cứu của Henrietta Lake (2008), "Phân tích nguồn nhân lực 

ngành công nghiệp chiếu sáng ở Indonesia" [119].  

(3) Theo Liu Xiang & Xing Zhenzhen (2009), "Phân tích ngành công nghiệp 

may mặc ở Trung Quốc (Garment Industry Analysis in China: Case Study on 

YiChang Richart Factory Limited) [118]. 

(4) Jim Stewart và Graham Beaver (2004) về "Phát triển nguồn nhân lực 

trong các tổ chức quy mô nhỏ - nghiên cứu và thực tiễn" [120]. 

Các nghiên cứu này đều tập trung phân tích thực trạng PTNL trong các 

NCN đặc thù cùng với các nhân tố chủ yếu tác động đến PTNL trong các ngành đó. 

Mỗi NCN đều có những đặc thù riêng vì thế nội dung PTNL và các nhân tố chủ yếu 

tác động đến PTNL trong từng ngành là khác nhau. Trong các doanh nghiệp nhỏ, 

các yếu tố tác động đến PTNL bao gồm: chiến lược tăng trưởng, sự đổi mới, liên kết 

với kết quả hoạt động kinh doanh; các quan điểm của chủ doanh nghiệp, văn hoá, 

yếu tố ngành, công nghệ, sự khó khăn tuyển dụng, đào tạo, những sáng kiến thay 

đổi, sự mong đợi, sự giúp đỡ từ bên ngoài, tính hợp lý của đào tạo. Với NCN chiếu 

sáng ở Indonesia, Henrietta Lake (2008) khẳng định muốn PTNL đáp ứng nhu cầu 

phát triển ngành cần chú ý đến 3 nhóm nhân tố: (i) Nhóm nhân tố bên ngoài doanh 
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nghiệp như pháp luật lao động, điều kiện TTLĐ, đặc điểm của nguồn cung cấp lao 

động; (ii) Nhóm nhân tố quản lý doanh nghiệp như chính sách, tuyển dụng, đào tạo, 

quản lý hiệu quả công việc và quản lý thông tin kịp thời và (iii) Nhóm nhân tố môi 

trường làm việc trong doanh nghiệp như nơi làm việc, đặc điểm công việc, vị trí nhà 

máy và nguồn nguyên liệu. Phân tích ngành may mặc ở Trung Quốc, Liu Xiang & 

Xing Zhenzhen (2009) cho rằng nhân lực là nhân tố quan trọng trong doanh nghiệp 

may mặc. Tác giả cũng khuyên rằng: (1) Cho người lao động trong doanh nghiệp tự 

phát triển mức độ làm việc của họ và gia tăng mức lương lao động cho họ; (2) Đối 

với việc quản lý nhân lực, cần đào tạo các nhân viên chuyên nghiệp để hình thành 

giá trị công ty.  

Tất cả các nghiên cứu đều khẳng định đầu tư PTNL sẽ góp phần gia tăng 

sản lượng của ngành. Chính vì thế, muốn phát triển bền vững các doanh nghiệp phải 

đầu tư PTNL làm gia tăng CLNL. Các nhà kinh tế cũng khẳng định, đối với doanh 

nghiệp việc sử dụng có hiệu quả nhân lực không có con đường nào khác là mạnh 

dạn đầu tư tạo ra các giá trị gia tăng cho nguồn lực con người. 

Như vậy, các công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế giới đều khẳng 

định vai trò rất quan trọng của PTNL và chỉ ra những hướng cơ bản PTNL. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu ít quan tâm đến tính đặc thù của nhân lực NCN để đề xuất 

các giải pháp và cách thức PTNL NCN cho phù hợp. Mỗi NCN có những đặc thù 

riêng vì thế nhân lực trong các NCN đó cũng có những khác nhau cơ bản về trình 

độ, kỹ năng, công việc, nhiệm vụ, môi trường làm việc,... Điều này đòi hỏi hoạt 

động PTNL cũng cần có những đặc thù riêng để phù hợp với đối tượng phát triển. 

Đây chính là những hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu. 

1.2. Các nghiên cứu của các tác giả trong nước 

1.2.1. Các nghiên cứu về nhân lực và phát triển nhân lực 

1.2.1.1. Các nghiên cứu về nhân lực 

Nhân lực có phạm trù nghiên cứu rộng và thu hút sự quan tâm của nhiều 

nhà khoa học trong nước. Nhân lực được đề cập cả ở phạm vi vĩ mô là nhân lực của 

quốc gia, khu vực kinh tế hay tỉnh, thành phố và vi mô đó là nhân lực trong các tổ 

chức, doanh nghiệp. Các nghiên cứu đi đến kết luận nhân lực là tất cả những kiến 

thức, kỹ năng và tiềm năng của con người liên quan tới sự phát triển của mỗi cá 
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nhân, mỗi tổ chức và của đất nước. Nhân lực chỉ sức mạnh tiềm ẩn của dân cư, khả 

năng huy động tham gia vào quá trình tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội 

hiện tại cũng như trong tương lai [30, tr. 28]. Sức mạnh và khả năng đó được thể 

hiện thông qua số lượng, chất lượng và cơ cấu dân số, nhất là số lượng và chất 

lượng con người có đủ điều kiện tham gia vào nền sản xuất xã hội. 

Nghiên cứu ở phạm vi vĩ mô có các công trình tiêu biểu như Mai Quốc 

Chánh (1999), Đỗ Minh Cương, Mạc Văn Tiến (2004), Nguyễn Thanh (2005), Phan 

Văn Kha (2007), Phạm Minh Hạc (1996), Đoàn Văn Khái (2000), Nguyễn Hữu 

Dũng (2002), Bùi Văn Nhơn (2006). Ở phạm vi tổ chức, có các nghiên cứu của các 

tác giả: Nguyễn Ngọc Quân (2007), Dương Anh Hoàng (2012), Vũ Văn Phúc 

(2013), Lê Thị Mỹ Linh (2009), Nguyễn Thị Lan Anh (2012),… Trong các nghiên 

cứu này, nhân lực là tổng thể các tiềm năng lao động của con người của một quốc 

gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương có khả năng huy động vào quá trình phát 

triển KT-XH của đất nước. Theo đó, PTNL là phát triển tổng thể các tiềm năng con 

người không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà cả những nhu cầu tiềm ẩn trong tương 

lai. Một số nghiên cứu tính đến độ tuổi của người lao động, đến trạng thái có việc 

làm hay không của NNL. Theo cách hiểu này, khái niệm nhân lực, NNL xã hội, lực 

lượng lao động có nhiều điểm tương đồng với nhau, đều chỉ một bộ phận dân số có 

khả năng huy động vào các hoạt động kinh tế của xã hội.  

Nhân lực trong phạm vi doanh nghiệp, tổ chức có các nghiên cứu của 

Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm (2012); Trần Sơn Hải, Trần Đức Lộc 

(2013); Nguyễn Hồng Cẩm (2012);… Trong các nghiên cứu này nhân lực được hiểu 

là nguồn lực tồn tại trong mỗi con người, được con người sử dụng trong các hoạt 

động kinh tế xã hội, bao gồm: thể lực, trí lực, tâm lực. Chính vì vậy, PTNL cần 

quan tâm phát triển hài hòa cả ba yếu tố thể lực, trí lực và tâm lực nhằm đáp ứng 

nhu cầu sử dụng của các tổ chức, doanh nghiệp.  

1.2.1.2. Các nghiên cứu về phát triển nhân lực 

Các nghiên cứu về PTNL đề cập đến nhiều nội dung và khía cạnh khác 

nhau của PTNL như: bản chất của PTNL, vai trò của PTNL, nội dung PTNL, các 

nhân tố ảnh hưởng đến PTNL. Tiêu biểu trong số đó là: Bùi Văn Nhơn (2006) với 

"Quản lý và phát triển nguồn nhân lực xã hội"; Võ Xuân Tiến (2014) với "Phát 
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triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng"; Trần Sơn Hải (2010) với "Phát triển nguồn nhân 

lực ngành du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên"; Nguyễn Đắc 

Hưng (2007) với "Phát triển nhân tài, chấn hưng đất nước"; Lê Thị Mỹ Linh 

(2012) với "Phát triển nguồn nhân lực quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"; Trương Thị Minh Sâm (2003) với "Những luận cứ 

khoa học của việc phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cho vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam"; Bùi Thị Thanh (2005) với "Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng 

bằng sông Cửu Long đến năm 2020". Các nghiên cứu cho rằng để đáp ứng được 

yêu cầu về PTNL thì nhân lực phải đảm bảo được ba nội dung là: thể lực, trí lực và 

tâm lực. Về mặt thể lực, người lao động phải có sức khỏe, có sức chịu đựng dẻo dai, 

có các thông số nhân chủng học đáp ứng được các hệ thống thiết bị công nghệ và 

luôn tỉnh táo, sảng khoái tinh thần trong quá trình làm việc. Về mặt trí lực, người 

lao động phải có trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT); có kỹ 

năng làm việc tốt đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất sử dụng công nghệ cao, hiện 

đại; có khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ để đáp ứng yêu cầu của phát triển 

kinh tế trong xã hội hội nhập. Về tâm lực, đòi hỏi người lao động phải có những 

phẩm chất tâm lý xã hội cơ bản sau: có tác phong công nghiệp; có ý thức kỷ luật tự 

giác cao; có niềm say mê nghề nghiệp, chuyên môn; sáng tạo, năng động trong công 

việc; có khả năng chuyển đổi công việc cao thích ứng với những thay đổi trong lĩnh 

vực công nghệ và quản lý. Trên cơ sở đó, các công trình nghiên cứu cũng nhấn 

mạnh vai trò quan trọng hàng đầu của PTNL với phát triển KT-XH. Tác giả Nguyễn 

Đình Luận (2003), Bùi Thị Thanh (2005) cho rằng phát triển NNL góp phần phát 

triển KT-XH, là nhân tố nâng cao NSLĐ, tăng thu nhập cho người lao động; phát 

triển con người toàn diện là giải pháp chiến lược "đi tắt, đón đầu" để rút ngắn 

khoảng cách tụt hậu so với các nước phát triển.  

Về nội dung PTNL, Võ Xuân Tiến (2014) trong tác phẩm "Phát triển nguồn 

nhân lực ở Đà Nẵng", cho rằng PTNL cần phải đảm bảo được các nội dung cơ bản 

là: (1) Xây dựng cơ cấu nhân lực đáp ứng yêu cầu, mục tiêu chiến lược PT; (2) Phát 

triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ của NL; (3) Phát triển kỹ năng của nhân lực; 

(4) Nâng cao nhận thức của nhân lực; (5) Nâng cao động lực thúc đẩy nhân lực 

(công tác tiền lương, đánh giá đúng thành tích của nhân viên, công tác đào tạo, xây 
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dựng văn hóa công ty, các hoạt động về tinh thần). Một số nghiên cứu khác lại cho 

rằng PTNL là phát triển cần đủ về quy mô, hợp lý về cơ cấu, nâng cao về chất 

lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cả ở hiện tại cũng như tương lai. Cũng vì 

thế mà các nhà nghiên cứu đã khẳng định GD-ĐT, chăm sóc y tế, trọng dụng nhân 

tài là những giải pháp chủ yếu nhằm PTNL.  

1.2.2. Các nghiên cứu về phát triển nhân lực ngành công nghiệp 

Ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu về PTNL NCN và các khía 

cạnh khác nhau của PTNL NCN, tiêu biểu như: "Những luận cứ khoa học của việc 

phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" của 

Trương Thị Minh Sâm (2003); "Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước" của Phan 

Thanh Tâm (2000); "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền 

kinh tế tri thức ở Việt Nam" của Lê Thị Hồng Điệp (2010); "Phát triển nguồn nhân 

lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn" của Đào Quang 

Vinh (2006); "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam đến 

năm 2020" của Nguyễn Hoàng Thụy (2003); "Phát triển nguồn nhân lực của Tập 

đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015" của Trần Sơn Hải (2010); "Phát triển nguồn 

nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh 

tế" của Đào Quang Vinh (2006); "Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông 

Cửu Long đến năm 2020" của Nguyễn Đình Luận (2003); "Phát triển nhân lực 

ngành hàng không" của Nguyễn Thanh Quý (2016). Các công trình nghiên cứu này 

tập trung nghiên cứu PTNL ở một số NCN đặc thù hoặc các khía cạnh khác nhau 

của PTNL NCN. Bố cục chung của các nghiên cứu là xây dựng cơ sở lý thuyết về 

PTNL; phân tích thực trạng PTNL và đề xuất giải pháp PTNL của các ngành đó. 

Thành công lớn của các nghiên cứu này là đã hệ thống hóa những lý luận về PTNL 

và xây dựng giải pháp PTNL cho ngành dựa trên thực trạng PTNL của các NCN 

đặc thù. Tuy nhiên, việc khái quát khung lý thuyết về PTNL của NCN nói chung và 

các tiêu chí đánh giá việc PTNL của NCN chưa được đề cập một cách rõ nét.  

Tác giả Trương Thị Minh Sâm (2003), nhấn mạnh vai trò của phát triển 

NNL xuất phát từ vai trò của nhân lực:  
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Thực tiễn cho thấy, các nguồn lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa có nhiều (nguồn lực con người, vốn, tài nguyên thiên nhiên, 

cơ sở vật chất kỹ thuật, khoa học - công nghệ…) và giữa chúng có mối 

quan hệ nhân quả với nhau trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nhưng trong đó, nguồn nhân lực được xem là năng lực nội sinh, quan 

trọng, chi phối quá trình phát triển của mỗi quốc gia. So với các nguồn 

nhân lực khác, nhân lực với yếu tố hàng đầu là trí tuệ, chất xám, có ưu 

thế nổi bật ở chỗ nó không bị cạn kiệt nếu biết bồi dưỡng, khai thác và sử 

dụng hợp lý, còn các nguồn lực khác dù nhiều đến đâu cũng chỉ là yếu tố 

có hạn và chỉ phát huy được tác dụng khi kết hợp được với nguồn lực 

con người một cách có hiệu quả [51, tr. 49].  

Vì vậy, PTNL có vai trò đặc biệt quan trọng.  

Công trình nghiên cứu "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp dầu 

khí Việt Nam đến năm 2020" của Nguyễn Hoàng Thụy (2003), trên cơ sở hệ thống 

hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển NNL tác giả đã phân tích tổng thể, 

toàn diện các hoạt động phát triển NNL của NCN dầu khí Việt Nam. Với một ngành 

đặc thù vì công việc phức tạp, môi trường làm việc không thuận lợi, yêu cầu cao về 

kỹ năng, nghiệp vụ tác giả đã chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình 

phát triển NNL của ngành. Trên cơ sở đó một số giải pháp có tính khoa học đã được 

đề xuất, nhiều giải pháp có tính khả thi cao. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này 

chưa đưa ra khung lý thuyết để nghiên cứu về PTNL NCN nên chưa phù hợp với 

thực tiễn NCN dầu khí Việt Nam.  

Công trình nghiên cứu "Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực 

Việt Nam đến năm 2015" của Đinh Văn Toàn (2010), được kết cấu bao gồm ba 

phần: (i) Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển NNL ngành điện và kinh nghiệm 

quốc tế; (ii) Thực trạng phát triển NNL của tập đoàn điện lực Việt Nam; (iii) Phương 

hướng và giải pháp phát triển NNL của Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015. 

Đề tài đã xây dựng hệ thống giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn phát triển 

NNL của Tập đoàn điện lực Việt Nam - tập đoàn kinh tế nhà nước có vị trí quan 

trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, hạn chế của luận án là những đặc thù 

của ngành chưa được làm rõ một cách sâu sắc; khung lý thuyết về PTNL còn chung 

chung; đề tài là phát triển NNL của ngành nhưng thực trạng lại phân tích ở tập đoàn.  
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Ngoài ra, còn có các công trình nghiên cứu về các khía cạnh khác của 

PTNL NCN, đặc biệt là phát triển về chất lượng như: "Chất lượng nhân lực trong 

các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng" của Nguyễn Bình Đức (2012); "Nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp công nghiệp chế biến gỗ" 

của Nguyễn Hồng Cẩm (2013); "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các 

doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội" của Vũ Thị Hà 

(2016); "Quản lý đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp may Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay" của Phạm Minh Phương (2013); "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động của Việt Nam đến năm 2020" của Bùi 

Sỹ Tuấn (2012); "Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 

năm 2020" của Nguyễn Đình Luận (2003);… Các công trình này đã đề xuất nhiều 

giải pháp có ý nghĩa khoa học nhằm nâng cao chất lượng NNL nói riêng và PTNL 

nói chung. Tuy nhiên, các công trình này không bàn luận trực diện về PTNL NCN. 

Viện Chiến lược phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2006), đã chủ trì 

nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ với chủ đề: Nguồn nhân lực chất lượng cao: Hiện 

trạng phát triển, sử dụng và các giải pháp tăng cường. Nội dung của nghiên cứu chỉ 

rõ, ngay từ đầu hoạch định chiến lược phát triển, con người phải đặt vào vị trí chiến 

lược trung tâm của sự phát triển. Nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất 

để phát triển KT-XH và là mục tiêu của phát triển kinh tế. Đề tài chỉ ra thực trạng, 

nguyên nhân của những hạn chế yếu kém và đề ra những giải pháp tăng cường phát 

triển hiệu quả nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. 

Tuyển tập tạp chí PTNL/Nguyễn Duy Quý, Nguyễn Thế Nghĩa, Đặng Hữu 

Toàn, Trương Thị Hiền... Tác phẩm tập hợp các công trình nghiên cứu, bài báo 

khoa học của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học và quản lý đăng trên Tạp chí PTNL từ 

2007 đến nay về các vấn đề: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh, lý luận và thực tiễn đổi mới đất nước, phát triển 

NNL... Các công trình nghiên cứu như đã nêu đã có những đóng góp về mặt lý luận 

và thực tiễn là làm rõ vai trò của nhân lực đối với quá trình phát triển kinh tế, tầm 

quan trọng của GD-ĐT đối với PTNL, nội dung PTNL như phát triển về quy mô, cơ 

cấu hợp lý, thái độ và ý thức tác phong đạo đức nghề nghiệp NNL. Ngoài ra, các 

công trình nghiên cứu trên đã đề xuất những giải pháp nhằm phát triển hệ thống đào 
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tạo, hệ thống dạy nghề hướng tới mục tiêu có đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu về số 

lượng và chất lượng trong doanh nghiệp. 

Đặc biệt có luận án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp dầu khí 

Việt Nam đến năm 2020", của Nguyễn Hoàng Thụy đã có những đóng góp bước đầu 

về lý luận và thực tiễn về PTNL trong một lĩnh vực cụ thể của NCN - ngành dầu khí 

của Việt Nam. Tuy nhiên, đối với NCN của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng chưa có một 

công trình nghiên cứu PTNL dưới giác độ hệ thống và đặt doanh nghiệp vào vị trí 

trung tâm của PTNL. Từ đó đề xuất các giải pháp đồng bộ cho PTNL có sự phối 

hợp ba tác nhân là DN; hệ thống đào tạo, dạy nghề; người lao động.  

Tóm lại, có nhiều công trình nghiên cứu về PTNL của các tác giả trong nước 

đã tập trung làm sáng tỏ bản chất, vai trò, nội dung của PTNL; vai trò của GD-ĐT 

với PTNL, vai trò và mối quan hệ giữa PTNL với phát triển KT-XH. Tuy nhiên, 

chưa có công trình nào nghiên cứu về PTNL ở phạm vi cấp tỉnh. Các nội dung 

chính của PTNL của NCN ở phạm vi cấp tỉnh như: Các khái niệm, nội dung, tiêu 

chí đánh giá còn mờ nhạt và thiếu hệ thống. Đây chính là khoảng trống về mặt lý 

luận để tác giả tiếp tục nghiên cứu. Hơn nữa, chưa có công trình nghiên cứu nào 

nghiên cứu về PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc gắn liền với mục tiêu của tỉnh, các lợi 

thế cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh.  

1.3. Hướng nghiên cứu của luận án 

Nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học của các tác giả trong nước 

và quốc tế giúp nhận rõ bản chất, vai trò, nội dung cũng như nhiều khía cạnh khác 

nhau của PTNL. Đây là cơ sở lý thuyết quan trọng để tác giả nghiên cứu về PTNL 

NCN tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng trống về lý luận cần tiếp tục 

nghiên cứu bổ sung. Cụ thể là:  

Thứ nhất, về lý thuyết PTNL đã có nhiều công trình nghiên cứu nhưng 

dường như các nghiên cứu không được xem xét một cách thỏa đáng về PTNL NCN 

của địa phương. Khoảng trống về lý thuyết cần khẳng định là: làm rõ khái niệm 

nhân lực và NNL; nội dung, tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến PTNL 

NCN của tỉnh, thành phố (địa phương). 

Thứ hai, các tác giả trước đó tập trung nhiều vào các nội dung như: số lượng 

nhân lực, CLNL (trí lực, thể lực, tâm lực), cơ cấu nhân lực nhưng chưa đề cập hoặc 

chưa nghiên cứu chi tiết về các hoạt động PTNL (đào tạo nhân lực NCN, sử dụng 
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nhân lực NCN, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe) và sự sẵn sàng 

thích ứng của nhân lực với những yêu cầu thay đổi của nền kinh tế trong tương lai. 

Thứ ba, các nhà khoa học đều khẳng định PTNL là phát triển về quy mô, cơ 

cấu và phát triển về CLNL nhưng sự chuẩn bị nhân lực cho tương lai, các tiêu chí đánh 

giá PTNL còn chưa được đề cập. Hầu hết các tác giả phân tích sâu các yếu tố về trí lực, 

thể lực, tâm lực hay phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, nhưng chưa phân tích, dự 

báo sự chuẩn bị kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp cho những yêu cầu thay đổi trong 

tương lai. Ở phạm vi cấp tỉnh, PTNL phải đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh 

hoặc chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực cho sự phát triển KT-XH của tỉnh trong tương lai.  

Thứ tư, về thực tiễn đến nay chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu nào về PTNL 

NCN tỉnh Vĩnh Phúc để luận giải và đánh giá đúng thực trạng PTNL NCN, đề ra các 

giải pháp có tính khả thi để PTNL NCN của tỉnh Vĩnh Phúc. Do vậy tác giả hi vọng 

đề tài nghiên cứu "Phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc" sẽ góp 

phần vào việc làm rõ cơ sở lý thuyết, đúc kết bài học kinh nghiệm; đánh giá thực 

trạng quá trình PTNL đối với NCN và đề xuất các giải pháp PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tiểu kết chương 1 

Trong chương 1, nghiên cứu sinh liệt kê và phân tích các công trình nghiên 

cứu của các tác giả nước ngoài và trong nước có liên quan đến đề tài phát triển NNL 

NCN. Cụ thể là:  

Một là, phân tích các bài viết, tác phẩm, sách, báo của các tác giả nước 

ngoài về phát triển NNL NCN. Các công trình nghiên cứu được sâu chuỗi, phân 

tích, bình luận theo các chủ đề: (i) Các nghiên cứu về nhân lực và PTNL; (ii) Các 

nghiên cứu về PTNL NCN.  

Các nghiên cứu về PTNL tập trung làm rõ bản chất, nội dung, vai trò và các 

nhân tố ảnh hưởng đến PTNL. Các nghiên cứu đứng trên nhiều góc độ khác nhau nhưng 

tất cả đều khẳng định, PTNL là chuẩn bị nhân lực cho sự phát triển trong tương lai, 

đáp ứng các yêu cầu nhân lực cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và sự sẵn sàng trong 

công việc. Các nghiên cứu cũng khẳng định PTNL liên quan trực tiếp đến việc đào 

tạo, phát triển nghề nghiệp của tổ chức và cá nhân, phát triển tài nguyên con người.  

Các nghiên cứu về PTNL NCN còn rất hạn chế, chủ yếu có các nghiên cứu 

về phát triển một số NCN đặc thù như ngành may mặc, công nghiệp chiếu sáng,... 

Các nghiên cứu ít quan tâm đến tính đặc thù của nhân lực NCN để đề xuất các giải 
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pháp và cách thức PTNL NCN cho phù hợp. Mỗi NCN có những đặc thù riêng vì 

thế nhân lực trong các NCN đó cũng có những điểm khác nhau cơ bản về trình độ, 

kỹ năng, công việc, nhiệm vụ, môi trường làm việc,... Điều này đòi hỏi hoạt động 

PTNL cũng cần có những đặc thù riêng để phù hợp với đối tượng phát triển. Đây 

chính là những hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu. 

Hai là, phân tích các bài viết, tác phẩm, sách, báo, luận án của các tác giả 

trong nước về các nội dung liên quan đến PTNL NCN, bao gồm hai nội dung chính: 

Các nghiên cứu về PTNL, các nghiên cứu về PTNL NCN. Các nghiên cứu về nhân 

lực đi đến kết luận nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng và tiềm năng của con 

người liên quan tới sự phát triển của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và của đất nước. 

Nhân lực chỉ sức mạnh tiềm ẩn của dân cư, khả năng huy động tham gia vào quá 

trình tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội hiện tại cũng như trong tương 

lai. Sức mạnh và khả năng đó được thể hiện thông qua số lượng, chất lượng và cơ 

cấu dân số, nhất là số lượng và chất lượng con người có đủ điều kiện tham gia vào 

nền sản xuất xã hội. Các nghiên cứu về PTNL đề cập đến nhiều nội dung và khía 

cạnh khác nhau của PTNL như: bản chất của PTNL, vai trò của PTNL, nội dung 

PTNL, các nhân tố ảnh hưởng đến PTNL. Các nghiên cứu nhận định PTNL là phát 

triển cần đủ về quy mô, hợp lý về cơ cấu, nâng cao về chất lượng nhằm đáp ứng nhu 

cầu phát triển cả ở hiện tại cũng như tương lai. Cũng vì thế mà các nhà nghiên cứu 

đã khẳng định GD-ĐT, chăm sóc y tế, trọng dụng nhân tài là những giải pháp chủ 

yếu nhằm PTNL. Về PTNL NCN, các nghiên cứu tập trung vào PTNL ở một số 

NCN đặc thù như dầu khí, điện lực,… và các khía cạnh khác nhau của PTNL NCN 

như nâng cao CLNL, quản lý đào tạo nhân lực,… Tuy nhiên, đối với NCN của tỉnh 

Vĩnh Phúc nói riêng chưa có một công trình nghiên cứu PTNL dưới giác độ hệ 

thống và đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của PTNL. Từ đó đề xuất các giải 

pháp đồng bộ cho PTNL có sự phối hợp ba tác nhân là doanh nghiệp; hệ thống đào 

tạo, dạy nghề; người lao động. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đó, nghiên cứu 

sinh kết luận về những khoảng trống mà các công trình nghiên cứu trước đó chưa 

nghiên cứu. Đây sẽ là cơ sở để nghiên cứu sinh có hướng phát triển tiếp theo trong 

luận án của mình. 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN 

NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆP CỦA TỈNH 

 

2.1. Các khái niệm cơ bản 

2.1.1. Phát triển nhân lực 

* Nhân lực  

Nhân lực được xem xét ở hai góc độ, nhân lực là nguồn lực của một cá 

nhân hoặc nhân lực chỉ các nguồn lực của một tập hợp người được liên kết với nhau 

theo những cơ cấu nhất định.  

Với tư cách là một cá nhân, nhân lực là tổng thể các nguồn lực trong mỗi con 

người, cấu thành năng lực làm việc của họ, được sử dụng trong quá trình lao động. 

Khái niệm nhân lực được hiểu phổ biến theo các nghĩa chủ yếu sau đây: (i) nhân lực 

là những con người cụ thể có sức lao động, có khả năng lao động hoặc những người 

tham gia lao động trực tiếp bằng sức lực; (ii) Nhân lực là toàn bộ những năng lực, 

sức lực, sức mạnh bao gồm thể lực, trí lực, nhân cách của mỗi con người; (iii) Nhân 

lực là nguồn lực con người với tổng thể các yếu tố vật chất và tinh thần hợp thành 

năng lực lao động trong mỗi cá nhân; (iv) Nhân lực là nguồn lực trong mỗi con 

người, trong đó có cả nguồn lực hiện hữu và nguồn lực tiềm năng; (v) Nhân lực là 

khả năng lao động của mỗi con người được thể hiện ở khả năng đảm nhiệm, thực 

hiện và hoàn thành các công việc. 

Theo các cách hiểu này, nhân lực chỉ một cá nhân người lao động cụ thể cùng 

với những tiềm năng lao động của họ được sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh 

doanh (SXKD). Các tiềm năng lao động tồn tại ở cả ba nhóm yếu tố thể lực, trí lực và 

tâm lực khi tham gia vào các quan hệ sản xuất. Thể lực là một loại năng lực hoạt động, 

vận động của thân thể người chỉ sức mạnh, sức nhanh, sức bền, linh hoạt, mềm dẻo và 

năng lực khác của con người biểu hiện trong vận động, lao động. Thể lực không chỉ 

bao gồm sức khỏe cơ bắp mà còn là sự dẻo dai của hoạt động thần kinh, bắp thịt, là sức 

mạnh của niềm tin và ý chí, là khả năng vận động của trí lực. Sản xuất càng phát triển, 

công nghệ được sử dụng ngày càng nhiều thì sự dẻo dai trong hoạt động của hệ thần 

kinh, khả năng vận động của trí lực có vai trò quan trọng hơn so với sức mạnh cơ 



 

 

24 

bắp của con người. Trí lực chỉ trí tuệ của con người trong lao động, sản xuất. Trong 

nền SXCN hiện đại hay sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, việc gia 

tăng trí lực của nhân lực có ý nghĩa quan trọng và trở thành nhân tố then chốt quyết 

định khả năng thành công của sự nghiệp CNH, HĐH. Tâm lực là ý thức, thái độ của 

người lao động trong quá trình lao động, bao gồm các yếu tố phản ánh tính kỷ luật trong 

lao động; tính tự giác, nhiệt tình trong lao động; tâm lý và thái độ trong lao động. 

Với tư cách là một tập hợp người, nhân lực là tổng thể nguồn lực con người 

của một tổ chức, một bộ phận hoặc của hệ thống lao động xã hội. Theo quan điểm 

của kinh tế phát triển, nhân lực còn được gọi là nguồn lao động, chỉ dân số trong độ 

tuổi lao động theo quy định của pháp luật có khả năng lao động hoặc những người 

ngoài độ tuổi lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân. Nhân lực là 

một trong những yếu tố đầu vào cơ bản cho phát triển kinh tế. Nguồn lực này còn 

được gọi là vốn nhân lực, loại vốn đặc biệt trong các hàm sản xuất hiện đại vì có sự 

gia tăng về giá trị sau quá trình sản xuất; đồng thời cần được bảo tồn, tái tạo chứ 

không chỉ khai thác giống như các nguồn lực khác. Nhân lực không chỉ là sức mạnh 

của một con người cụ thể mà là sức mạnh tổng thể của nhiều con người trong tổ 

chức, xã hội. Sức mạnh tổng thể này không phải là phép cộng cơ học sức mạnh của 

từng cá nhân mà là sức mạnh tập thể cùng với những lợi thế của chuyên môn hóa và 

hiệp tác hóa lao động trong tập thể. Sức mạnh này phụ thuộc rất lớn vào trình độ 

phân công và hiệp tác lao động trong tập thể. Theo cách hiểu này, khái niệm nhân 

lực cũng đồng nghĩa với khái niệm NNL. Đó là nguồn cung cấp sức lao động cho xã 

hội, phản ánh năng lực lao động của xã hội.  

Nhân lực là một bộ phận vô cùng quan trọng của dân số, là nguồn lao động 

tiềm tàng của mỗi quốc gia. Khi xét tới trạng thái có làm việc hay không của nhân 

lực có thể phân chia nhân lực thành ba loại:  

- Nhân lực sẵn có trong dân số: Gồm toàn bộ những người nằm trong độ 

tuổi lao động, có khả năng lao động, không kể những người này có việc làm hay 

không có việc làm. 

- Nhân lực tham gia vào hoạt động kinh tế: là toàn bộ số người có việc làm, 

đang hoạt động, làm việc trong các ngành kinh tế xã hội, đây là bộ phận năng động 

nhất của nhân lực. 
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- Nhân lực dự trữ: Bao gồm những người trong độ tuổi lao động nhưng vì lý 

do khác nhau chưa tham gia vào hoạt động kinh tế xã hội [10]. 

Cách hiểu nhân lực với tư cách là một tập hợp người thường được sử dụng 

rộng dãi hơn trong nhiều công trình nghiên cứu. Đó cũng là cách tiếp cận mà tác giả 

sử dụng trong luận án. Vì vậy, theo quan điểm của luận án, nhân lực là tổng thể các 

nguồn lực của những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể 

các yếu tố về thể lực, trí lực, tâm lực được sử dụng trong quá trình lao động.  

* Phát triển nhân lực 

Theo Từ điển tiếng Việt "phát triển" được hiểu là quá trình vận động, tiến 

triển theo hướng tăng lên. Còn theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì: "Phát triển là 

phạm trù triết học chỉ ra tính chất của những biến đổi đang diễn ra trong thế giới. 

Phát triển là một thuộc tính của vật chất. Mọi sự vật và hiện tượng của hiện thực tồn 

tại trong trạng thái khác nhau từ khi xuất hiện đến lúc tiêu vong,… nguồn gốc của 

phát triển là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập" [67].  

Trong kinh tế học, phát triển được hiểu là sự tăng tiến về mọi mặt của nền 

kinh tế, bao gồm cả tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Nội dung của phát triển 

kinh tế được khái quát theo ba tiêu chí: (i) Sự gia tăng tổng mức thu nhập của nền kinh 

tế và mức tăng thu nhập bình quân trên một đầu người; (ii) Sự biến đổi theo đúng xu 

thế của cơ cấu kinh tế và (iii) Sự biến đổi ngày càng tốt hơn của các vấn đề xã hội.  

Phát triển nhân lực vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế. 

Trong phát triển kinh tế thì vốn nhân lực được coi là nguồn lực quan trọng nhất, 

cần được bảo tồn, tái tạo và phát triển; đồng thời phát triển kinh tế cũng hướng tới 

mục tiêu vì sự phát triển bền vững của xã hội loài người. Khái niệm PTNL đã 

được sử dụng rộng rãi như một phạm trù khoa học từ thập niên 70 của thế kỷ XX 

dựa trên quan niệm mới về vị trí, vai trò và giá trị của con người trong phát triển. 

Nó nhấn mạnh các hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt 

của người lao động, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở 

những định hướng phát triển trong tương lai. PTNL không chỉ được xem là nâng 

cao CLNL như các hoạt động GD-ĐT mà bao hàm cả sự gia tăng về quy mô, nâng 

cao về chất lượng và phù hợp về cơ cấu đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực cả 

trong hiện tại và tương lai.  
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Trên thế giới, khái niệm PTNL được được nhiều tác giả nghiên cứu, đề cập, 

tiêu biểu là các khái niệm của Harbison và Myers (1994); Craig (1976); McLagan, P. 

(1989); Garavan (1991); Stewart and McGoldrick (1996); Walton, J. (1999); 

Chartchai Na Chiangmai (2003); Metcanfe, B.D & Rees, C.J (2005);… trên cơ sở 

các khái niệm này các tổ chức quốc tế cũng đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về 

PTNL, cụ thể là:  

Theo UNESCO: Phát triển nhân lực là làm cho toàn bộ sự lành nghề của 

dân cư luôn luôn phù hợp trong mối quan hệ với sự phát triển của đất nước. 

Tổ chức lao động quốc tế (ILO): Phát triển nhân lực là sự chiếm lĩnh trình 

độ lành nghề và phát triển năng lực, sử dụng năng lực đó của con người để tiến tới 

có được việc làm hiệu quả cũng như thỏa mãn nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. 

Phát triển nhân lực cũng là quá trình làm biến đổi về số lượng, chất lượng và cơ cấu 

nhân lực ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế - xã hội. 

Thep Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương: Phát triển nhân 

lực được xem như các hoạt động học tập tại nơi làm việc nhằm cải thiện năng lực và 

năng suất lao động của nguồn nhân lực thông qua việc nâng cao kiến thức, kỹ năng 

và cải thiện tác phong, thái độ làm việc của người lao động trong một tổ chức. 

Các khái niệm này đưa đến cách hiểu về PTNL như sau: (i) PTNLvề bản 

chất là hoạt động học tập của con người; (ii) PTNL hướng đến khả năng đáp ứng 

nhu cầu, đòi hỏi của công việc trong tương lai dài; (iii) PTNL gắn liền với quá trình 

phát triển tổ chức, có vai trò quan trọng đối với phát triển tổ chức; (iv) PTNL là quá 

trình học tập suốt đời; (v) PTNL là quá trình làm biến đổi về số lượng, chất lượng 

và cơ cấu nhân lực. 

Các tác giả trong nước đưa ra khái niệm PTNL như sau:  

Theo Phạm Minh Hạc (1996):  

Phát triển nhân lực được hiểu cơ bản là gia tăng giá trị con người 

trên các mặt như đạo đức, trí tuệ, kỹ năng, tâm hồn, thể lực…, làm 

cho con người trở thành những người lao động có những năng lực và 

phẩm chất mới và cao, đáp ứng được những yêu cầu to lớn của sự phát 

triển kinh tế - xã hội của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước [30, tr. 285]. 
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Vũ Văn Phúc, Vũ Huy Hùng (2012) nhận định: PTNL là sự biến đổi về số 

lượng và chất lượng trên các mặt thể lực, trí lực, kỹ năng và tinh thần cùng với quá 

trình tạo ra những biến đổi tiến bộ về cơ cấu nhân lực [47]. Theo các tác giả, nội 

dung cơ bản PTNL của Việt Nam cần tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: thứ 

nhất, gia tăng về số lượng nhân lực có trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; thứ hai, 

nâng cao CLNL; thứ ba, chuyển dịch cơ cấu nhân lực theo hướng tiến bộ; thứ tư, 

phát huy một số tố chất tích cực tiêu biểu của nhân lực Việt Nam. 

Theo Võ Thị Kim Loan (2014) "Phát triển nhân lực là quá trình tạo ra sự 

biến đổi về số lượng và CLNL biểu hiện ở sự hình thành và hoàn thiện từng bước 

về thể lực, kiến thức, kỹ năng, thái độ và nhân cách nghề nghiệp đáp ứng những nhu 

cầu hoạt động, lao động của cá nhân và sự phát triển xã hội". Theo tác giả, PTNL 

hướng tới hai mục tiêu là đáp ứng nhu cầu hoạt động, lao động của cá nhân và sự 

phát triển của xã hội. PTNL chất lượng cao liên quan chặt chẽ đến GD-ĐT, vì trình 

độ văn hóa của người lao động là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến CLNL. 

Như vậy, PTNL đề cập đến sự gia tăng về quy mô, nâng cao về chất lượng, 

biến đổi về cơ cấu nhân lực. PTNL được tiếp cận cả ở phạm vi một tổ chức hay một 

địa phương. 

Trong phạm vi luận án này, PTNL được tiếp cận theo hướng là hoạt động 

phát triển con người của một ngành kinh tế - NCN; bao gồm các cơ sở SXKD công 

nghiệp (chủ yếu là các DNCN). Về phạm vi, đó là PTNL NCN của một tỉnh với chủ 

thể chính là chính quyền tỉnh. Vì thế, PTNL là sự đảm bảo về quy mô, nâng cao về 

chất lượng và biến đổi tích cực về cơ cấu nhân lực nhằm đảm bảo sự phát triển 

nghề nghiệp cho người lao động và đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công việc trong 

tương lai theo định hướng phát triển. 

Nội hàm của khái niệm PTNL là: (i) Đó là quá trình đảm bảo về quy mô, 

nâng cao về chất lượng và biến đổi tích cực về cơ cấu NL; (ii) PTNL hướng đến hai 

mục tiêu là sự phát triển nghề nghiệp cho người lao động và đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi 

của công việc trong tương lai. PTNL bao gồm các chức năng chính là: (1) Phát triển 

về số lượng nhân lực công nghiệp; (2) Phát triển về CLNL công nghiệp; (3) Đảm 

bảo về cơ cấu nhân lực công nghiệp; (4) Đảm bảo PTNL trong tương lai; (5) Phát 

triển nghề nghiệp cá nhân người lao động.  
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2.1.2. Phát triển nhân lực ngành công nghiệp của tỉnh 

2.1.2.1. Ngành công nghiệp 

Công nghiệp là thành phần chủ yếu của khu vực thứ hai của nền kinh tế. 

Đây là khu vực kinh tế có quy mô lớn, được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ; giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam [67], công nghiệp là một bộ phận của nền kinh 

tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hoá vật chất mà sản phẩm được chế tạo, chế biến cho 

nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo. Đây là hoạt động 

kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ của các tiến bộ công 

nghệ, khoa học và kỹ thuật. 

Theo Từ điển tiếng Việt, công nghiệp là toàn thể những hoạt động kinh tế 

nhằm khai thác các tài nguyên, các nguồn năng lượng, và chuyển biến các nguyên 

liệu - gốc động vật, thực vật hay khoáng vật thành sản phẩm. 

Hai khái niệm trên cho thấy, công nghiệp bao gồm những hoạt động sản 

xuất hoặc là khai thác tài nguyên thiên nhiên, hoặc là chế biến các sản phẩm khai 

thác từ thiên nhiên. Cả hai hoạt động đều hướng đến việc biến đổi đối tượng lao 

động nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của các công cụ lao động nhằm phục vụ cho nhu 

cầu tiêu dùng hoặc làm nguyên liệu sản xuất. Hoạt động chế biến các tài nguyên có 

được từ khai thác sẽ làm thay đổi hoàn toàn về chất các nguyên liệu ban đầu, biến 

chúng thành những sản phẩm tương ứng hoặc nguồn nguyên liệu tiếp theo để sản 

xuất ra các sản phẩm khác phục vụ nhu cầu đa dạng của con người.  

Theo giáo trình Kinh tế và quản lý công nghiệp [46], công nghiệp gồm ba 

loại hoạt động chủ yếu: (i) Khai thác tài nguyên tạo ra nguồn nguyên liệu nguyên 

thuỷ; (ii) Chế biến sản phẩm của công nghiệp khai thác và của nông nghiệp, ngư 

nghiệp thành các loại sản phẩm khác nhau nhằm thoả mãn các nhu cầu khác nhau 

của xã hội; (iii) Hoạt động dịch vụ sửa chữa các sản phẩm công nghiệp nhằm khôi 

phục giá trị sử dụng của chúng. SXCN được phân chia thành hai khu vực: khu vực 

sản xuất các tư liệu sản xuất và khu vực sản xuất các tư liệu tiêu dùng. 

Theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, khu vực công nghiệp bao gồm 

ba phân ngành cấp 1: Khai khoáng; công nghiệp chế biến; sản xuất và phân phối 
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điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí [62]. Quyết định này là cơ 

sở cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Tổng cục Thống kê, các ban ngành 

có liên quan và các địa phương, tổ chức thống kê hoạt động SXCN trong cả nước. 

Như vậy, NCN chỉ tập hợp các doanh nghiệp, các cơ sở SXKD hoạt động 

trong lĩnh vực công nghiệp. Đó là các doanh nghiệp khai khoáng, chế biến nông, 

lâm, thủy sản, các doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp hay các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước, điều hòa,… 

Trong nền kinh tế thị trường hầu hết các doanh nghiệp có xu hướng đa dạng hoá 

ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. Việc phân ngành, lĩnh vực, địa bàn 

hoạt động của doanh nghiệp hiện nay cũng chỉ mang tính tương đối do sự phát triển 

mạnh mẽ của các doanh nghiệp cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Vì vậy, hoạt 

động SXKD của các doanh nghiệp là không tuyệt đối. Trong thời điểm này một 

doanh nghiệp có hoạt động SXKD công nghiệp là chủ yếu, nhưng ở thời điểm khác 

do biến động của thị trường, doanh nghiệp có thể chuyển sang kinh doanh dịch vụ 

hoặc thương mại. Chính vì vậy, phân loại doanh nghiệp theo ngành kinh doanh 

cũng chỉ mang tính tương đối và còn nhiều quan điểm khác nhau. Quan điểm truyền 

thống cho rằng, việc phân loại doanh nghiệp theo ngành kinh doanh được tiến hành 

khi doanh nghiệp đó chỉ SXKD ngành nghề được phân loại. Ví như DNCN là doanh 

nghiệp chỉ tiến hành các hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp; doanh nghiệp 

dịch vụ là doanh nghiệp chỉ tiến hành các hoạt động dịch vụ,… 

Tuy nhiên, hiện nay nhóm quan điểm có tính phổ biến hơn cả về phân loại 

doanh nghiệp theo ngành là lấy ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp 

làm căn cứ, cơ sở để phân loại. Ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp được 

hiểu là ngành mà doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

là lớn nhất trong số các ngành mà doanh nghiệp kinh doanh. Trên cơ sở quan điểm 

này và xu thế đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay, 

tác giả luận án có thể đưa ra khái niệm NCN như sau: Ngành công nghiệp là tập 

hợp các cơ sở có hoạt động SXKD chủ yếu trong NCN. Doanh thu từ hoạt động 

kinh doanh trong NCN của doanh nghiệp chiếm trên 50% tổng doanh thu từ tất cả 

các hoạt động kinh doanh. Các cơ sở SXKD bao gồm cả các hộ kinh doanh cá thể, 

các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Do quy mô hoạt động của các cơ sở loại 
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này nhỏ nên trong phạm vi luận án khái niệm NCN chỉ các DNCN, bao gồm: doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp nhà 

nước. Các doanh nghiệp này hoạt động SXKD trong lĩnh vực công nghiệp (có tỷ 

trọng doanh thu thuộc NCN lớn hơn 50%). 

2.1.2.2. Phát triển nhân lực ngành công nghiệp 

Phát triển nhân lực NCN là PTNL đáp ứng yêu cầu của các DNCN. Đó là 

loại hình doanh nghiệp đặc thù gắn với những đặc trưng của SXCN - lĩnh vực sản 

xuất có sự hỗ trợ cao của kỹ thuật, khoa học và công nghệ. Đặc điểm SXKD của các 

DNCN tạo nên những đặc thù riêng của nhân lực NCN, bao gồm: (i) Nhân lực công 

nghiệp bắt buộc phải qua đào tạo do phải làm việc với nhiều loại máy móc thiết bị 

hiện đại; (ii) Nhân lực công nghiệp lao động tập trung, làm việc theo dây chuyền 

sản xuất; (iii) Nhân lực công nghiệp phải được phân bố tập trung gắn với khu đô thị, 

khu (cụm) công nghiệp; (iv) Nhân lực công nghiệp đòi hỏi phải có tác phong công 

nghiệp và tính kỷ luật cao; (v) Trình độ nhận thức của nhân lực công nghiệp đòi hỏi 

phải cao; trong quá trình sử dụng cần phải chú trọng đào tạo, đào tạo lại để hình 

thành đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ CMKT, quản lý giỏi. Những đặc điểm 

này cũng tạo nên những đặc thù riêng có của PTNL NCN mà các nhà quản trị doanh 

nghiệp, các cơ quan quản lý hay các CSĐT nhân lực công nghiệp cần chú ý.  

Phát triển nhân lực NCN được hiểu là sự đảm bảo về quy mô, nâng cao về 

chất lượng và biến đổi tích cực về cơ cấu nhân lực nhằm đảm bảo sự phát triển 

nghề nghiệp cho người lao động và đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công việc trong 

tương lai theo định hướng phát triển của DNCN. PTNL NCN bao gồm các nội dung 

cơ bản: Đảm bảo về quy mô nhân lực NCN; nâng cao CLNL NCN; đảm bảo hợp lý 

về cơ cấu nhân lực NCN. Quá trình PTNL NCN cần chú ý đến các đặc thù của NCN, 

nhân lực NCN nhằm đảm bảo sử dụng một cách có hiệu quả nhân lực của ngành và 

phát triển nghề nghiệp cho cá nhân người lao động.  

Xu hướng phát triển của công nghiệp thế giới là SXCN sẽ chuyển dịch cơ 

cấu theo hướng giảm tỷ trọng các NCN sử dụng công nghệ thấp, tiêu tốn nhiều năng 

lượng sang những ngành công nghệ cao hơn, ít sử dụng tài nguyên, ít tiêu tốn năng 

lượng hơn. Cũng chính vì thế mà cơ cấu nhân lực NCN cũng chuyển đổi theo xu 

hướng giảm lực lượng lao động giản đơn và tăng lực lượng lao động lành nghề, 
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trình độ cao. Ở giai đoạn này, các DNCN hoạt động dựa trên chất lượng ngày càng 

cao hơn của nhân lực và nỗ lực cải tiến công nghệ để tăng hiệu quả SXKD, nhằm 

duy trì năng lực cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp.  

Trong nền kinh tế mở, nhất là trong thời kỳ toàn cầu hóa, không ngừng tăng 

năng lực cạnh tranh quốc tế là điều kiện tất yếu để phát triển bền vững. Điều này 

phản ánh trong sự thay đổi của cơ cấu sản xuất dần nghiêng về những mặt hàng có 

hàm lượng cao về kỹ thuật và cải cách công nghệ. Phát triển bền vững NCN đòi hỏi 

đạt được sự thành công trong việc dịch chuyển từ một NCN đang hoặc sắp mất lợi 

thế so sánh sang ngành có hàm lượng kỹ thuật cao hơn và chuẩn bị điều kiện để 

chuyển sang NCN mới… Những ngành này ngày càng đòi hỏi đổi mới công nghệ 

cao hơn và cùng với nó là trình độ CMKT và kỹ năng lớn hơn của NLCN. 

Như vậy, trình độ công nghệ trong các DNCN, cơ cấu NCN và PTNL NCN có 

mối quan hệ biện chứng: nếu lực lượng lao động trong các DNCN có trình độ CMKT 

và tay nghề thấp, sẽ không đáp ứng được nhu cầu chuyển dịch cơ cấu NCN, đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất; ngược lại, chỉ với nhân lực có kỹ 

năng cao, thể lực tốt, có tác phong công nghiệp mới có điều kiện để phát triển những 

lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng cao. Và mặt khác, với 

một cơ cấu công nghiệp kém phát triển sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng lao 

động công nghiệp, kìm hãm việc nâng cao chất lượng của nhân lực trong các DNCN.  

Cũng chính vì nhân lực NCN là lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực 

công nghiệp gắn liền với sự ứng dụng mạnh mẽ của khoa học công nghệ nên PTNL 

NCN cần coi trọng việc chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho người lao 

động. Sự phát triển của khoa học, công nghệ là không giới hạn. Cùng với nó là sự 

đòi hỏi cao hơn về kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp của người lao động và sự cắt 

giảm lao động thiếu kỹ năng. Điều này đặt ra yêu cầu PTNL phải đi trước hoặc ít 

nhất là song song với sự phát triển của công nghệ. Một mặt, PTNL phải đào tạo, 

huấn luyện những kỹ năng, chuyên môn ngày càng cao hơn cho người lao động. Mặt 

khác, phải tính đến sự dư thừa về lao động khi có sự thay đổi về công nghệ sản xuất.  

Bên cạnh đó, bài toán PTNL NCN cần đáp ứng các yêu cầu của nền SXCN 

theo hướng hiện đại. Đó là những yêu cầu nghiêm ngặt về kỷ luật lao động trong 

các DNCN. Kỷ luật lao động trong các DNCN thường chặt chẽ hơn do tính chất 
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SXCN cũng như trình độ quản lý tại các doanh nghiệp. Các yêu cầu về kỹ thuật và 

công nghệ của sản xuất tại các DNCN cũng đòi hỏi nhân lực phải có chất lượng cao 

hơn, bao gồm cả sự phát triển về vóc dáng, thể lực của nhân lực lẫn trình độ CMKT, 

kỹ năng nghề nghiệp. Trong SXCN tại các DNCN việc ứng dụng các dây chuyền 

công nghệ đồng bộ, khép kín là tất yếu. Điều này đòi hỏi nhân lực phải có khả năng 

phối hợp theo dây chuyền chặt chẽ cả về tổ chức và kỹ thuật trong quá trình sản 

xuất sản phẩm. Tất cả các yếu tố này tạo nên những đặc thù văn hóa của SXCN: 

chuyên nghiệp, hiện đại, sáng tạo, hiệu quả [29, tr. 20-22].  

2.1.2.3. Phát triển nhân lực ngành công nghiệp của một tỉnh 

Phát triển nhân lực NCN của một tỉnh về bản chất là PTNL của một NCN giới 

hạn trong phạm vi cấp tỉnh. Đó vẫn là các hoạt động đảm bảo về quy mô, gia tăng về 

chất lượng, biến đổi tích cực về cơ cấu nhân lực công nghiệp nhưng giới hạn trong 

phạm vi cấp tỉnh. Nghĩa là, chủ thể phát triển là chính quyền địa phương cấp tỉnh. Với 

phạm vi chức năng của tỉnh, các tỉnh cần ban hành các chính sách và giải pháp khác 

nhau nhằm PTNL NCN của tỉnh. Mục tiêu PTNL NCN của tỉnh cần hướng tới là đáp 

ứng nhu cầu PTCN của tỉnh gắn với mục tiêu, quan điểm và phương hướng PTCN của 

tỉnh và nằm trong mối quan hệ hệ thống với sự PTCN của quốc gia. Vì thế, PTNL 

NCN của tỉnh phải đồng thời thỏa mãn hai mục tiêu là phục vụ PTCN của tỉnh (suy 

rộng ra là phát triển KT-XH của tỉnh) và phù hợp với định hướng PTCN của quốc gia. 

Như vậy có thể hiểu PTNL NCN của tỉnh là sự đảm bảo về quy mô, nâng cao về chất 

lượng và biến đổi tích cực về cơ cấu nhân lực công nghiệp của tỉnh nhằm đáp ứng nhu 

cầu sử dụng nhân lực công nghiệp của tỉnh. PTNL NCN của tỉnh có mối quan hệ chặt 

chẽ với phát triển nền công nghiệp của tỉnh, suy rộng ra là sự phát triển KT-XH của 

tỉnh. Mục tiêu PTCN của các tỉnh khác nhau là khác nhau vì thế các chính sách PTNL 

công nghiệp của tỉnh cũng khác nhau, có thể đó là nhân lực công nghiệp phục vụ cho 

PTCN nặng, khai khoáng, chế biến chế tạo,… cũng có thể là nhân lực công nghiệp 

phục vụ cho công nghiệp sử dụng công nghệ cao. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ 

của cách mạng công nghiệp 4.0 nền công nghiệp của các quốc gia, các địa phương sẽ 

hướng tới nền công nghiệp sử dụng công nghệ cao tuy nhiên sẽ có những độ trễ về 

thời gian nhất định. Ở thời điểm hiện tại, phần lớn công nghiệp của các địa phương 

tại Việt Nam là công nghiệp sử dụng công nghệ thấp hoặc trung bình vì thế nhu cầu 
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nhân lực công nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, không yêu cầu quá cao về 

trình độ CMKT. Điều này đặt ra những khó khăn rất lớn cho PTNL NCN của tỉnh vì 

PTNL công nghiệp của tỉnh phải đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực ở hiện tại 

nhưng lại cần đi tắt để đón đầu xu hướng PTCN trong tương lai. PTNL công nghiệp 

chất lượng cao, kỹ năng tốt là nhu cầu tất yếu của PTCN trong dài hạn.  

2.2. Nội dung phát triển nhân lực ngành công nghiệp của tỉnh 

Phát triển nhân lực NCN của tỉnh bao gồm các nội dung cơ bản: (i) Phát 

triển về quy mô nhân lực công nghiệp tỉnh; (ii) Phát triển về CLNL công nghiệp 

tỉnh; (iii) Đảm bảo hợp lý về cơ cấu nhân lực công nghiệp tỉnh. PTNL NCN nhằm 

mục đích: (1) Đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công việc trong tương lai theo định 

hướng PTCN của tỉnh và phù hợp với định hướng PTCN quốc gia và (2) Phát triển 

nghề nghiệp cho cá nhân người lao động. Nội dung PTNL NCN của tỉnh bao gồm: 
 

NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH  
Tiêu chí đánh giá 
PTNL NCN tỉnh 

PT về CLNL  
công nghiệp 

Đảm bảo hợp lý  
về cơ cấu NLCN 

  

Theo độ tuổi  

Theo giới  

Theo loại hình doanh nghiệp  

Theo ngành nghề SXKD  

Đảm bảo  
về quy mô 
nhân lực 

công nghiệp 
của tỉnh 

Nâng 
cao thể 
lực của 
NLCN 

Nâng 
cao trí 

lực 
NLCN 

Nâng 
cao tâm 
lực của 
NLCN 

Theo địa giới hành chính  

1. Tiêu chí đánh 
giá sự phát triển 
về số lượng nhân 
lực công nghiệp 

tỉnh 

  

2. Tiêu chí đánh 
giá sự phát triển  
về CLNL công 

nghiệp tỉnh 

Các yếu tố ảnh hưởng đến PTNL công nghiệp tỉnh  

Các yếu tố chủ quan: 

- Chính sách PTNL công nghiệp 
của tỉnh 

- Quy mô và chất lượng dân số 

- Năng lực đào tạo, cung ứng của 
các CSĐT trong tỉnh 

- Tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh 

- Sự phát triển của hệ thống y tế 
và chăm sóc sức khỏe 

- Sử dụng nhân lực của các DNCN 

Các yếu tố khách quan: 

- Hội nhập quốc tế 

- Cách mạng công nghiệp 4.0 và 
sự phát triển của khoa học, kỹ 
thuật và công nghệ 

- Sự dịch chuyển của cơ cấu NCN 

- Thị trường lao động 

- Chất lượng của hệ thống giáo 
dục quốc dân 

 

3. Tiêu chí đánh 
giá sự hợp lý về 
cơ cấu nhân lực 
công nghiệp tỉnh 

Hình 2.1: Nội dung PTNL NCN 

Nguồn: Đề xuất của tác giả 



 

 

34 

2.2.1. Phát triển quy mô nhân lực ngành công nghiệp 

Quy mô nhân lực NCN thể hiện năng lực của các chủ thể trong việc sẵn 

sàng đáp ứng nhu cầu nhân lực cho bất kỳ chiến lược, yêu cầu hay nhiệm vụ PTCN 

nào. Quy mô nhân lực là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực 

cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như các quốc gia, nhất là các quốc gia đang 

trong quá trình CNH, HĐH. Vì thế gia tăng quy mô nhân lực NCN, đặc biệt là lực 

lượng lao động có CMKT là một trong những nội dung quan trọng của PTNL NCN. 

Phát triển quy mô nhân lực công nghiệp thực chất là cung cấp đủ số lượng 

nhân lực công nghiệp cho nhu cầu PTCN. Ở phạm vi vĩ mô, phát triển về quy mô 

nhân lực NCN phụ thuộc vào tỷ lệ gia tăng dân số, các biện pháp chăm sóc y tế và 

sức khỏe cộng động, sự thu hút nhân lực từ các địa phương khác, chất lượng của hệ 

thống GD-ĐT. Do đặc thù của SXCN hoặc là đòi hỏi sức khỏe thể lực rất lớn để 

phù hợp với các NCN khai khoáng, xây dựng hoặc là đòi hỏi có trình độ CMKT, sự 

khéo léo, bền bỉ trong công việc để phù hợp với các NCN sản xuất nên việc đảm 

bảo về quy mô nhân lực NCN cũng cần thực hiện song song cả hai nhóm biện pháp 

nhằm gia tăng sức khỏe, sự cường tráng của nhân lực và trình độ CMKT, ý thức, tác 

phong kỷ luật cho người lao động. Di chuyển cơ học lao động từ sản xuất nông 

nghiệp sang SXCN là xu hướng phổ biến ở nhiều quốc gia trong quá trình công 

nghiệp hóa. Tuy nhiên, quá trình này cần được thực hiện song song với quá trình 

đào tạo và PTNL, đặc biệt là đào tạo ý thức thái độ và tác phong kỷ luật lao động. 

Sự phát triển mạnh mẽ của TTLĐ tạo ra sự dịch chuyển lao động giữa các thành 

phần kinh tế, các địa phương. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho các địa 

phương trong phát triển quy mô nhân lực công nghiệp, đòi hỏi các địa phương cần 

quan tâm nhiều hơn đến các chính sách ổn định công việc, thu nhập và đời sống cho 

công nhân, lao động.  

Phát triển về quy mô nhân lực NCN có ý nghĩa cả trong ngắn hạn và dài 

hạn. Trong ngắn hạn, phát triển về quy mô nhân lực NCN giúp các nhà quản lý có 

cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định đối phó với tình trạng dư thừa/thiếu hụt lao 

động. Trong dài hạn, phát triển về quy mô nhân lực là căn cứ để hoạch định chính 

sách PTKT, ổn định xã hội bởi nhân lực vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát 

triển. Ở Việt Nam, trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 
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và hội nhập kinh tế quốc tế, quy mô nhân lực được coi là một lợi thế để nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, lợi thế này đang dần mất đi do NSLĐ của 

nhân lực thấp và xu hướng già hóa dân số. Trong thu hút đầu tư nước ngoài, quy mô 

nhân lực cũng là lợi thế quan trọng. Sở dĩ Trung Quốc thu hút được nhiều vốn đầu tư 

nước ngoài cũng là nhờ quy mô dân số đông. Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam 

muốn thu hút đầu tư từ các DNCN tầm cỡ trên thế giới thì cần phải gia tăng quy mô 

lao động có trình độ CMKT, lao động có kỹ năng và tác phong làm việc tốt, đặc biệt 

là công nhân kỹ thuật chứ không phải tận dụng lợi thế về quy mô dân số đông hay 

dân số vàng một cách thông thường như cách Việt Nam vẫn từng làm trước nay.  

Hiện nay, việc phát triển về quy mô nhân lực NCN còn nhiều bất cập. Phát 

triển về quy mô lao động quản lý, hành chính phục vụ trong lĩnh vực công nghiệp 

gặp khó khăn do trình độ nhân lực của Việt Nam thấp và chất lượng của hệ thống 

GD-ĐT không đảm bảo. Đặc biệt, đối với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, thợ kỹ thuật, 

công nhân kỹ thuật trình độ cao ở Việt Nam còn rất thiếu về số lượng, yếu về chất 

lượng. Phát triển về quy mô lao động trực tiếp có thể chưa quá khó khăn với các 

doanh nghiệp do Việt Nam đang có lợi thế về quy mô dân số. Hơn nữa, với trình độ 

công nghệ hiện nay của các DNCN Việt Nam chưa đòi hỏi quá cao về nhân lực có 

chất lượng. Tuy nhiên, trong tương lai việc phát triển về quy mô nhân lực NCN sẽ 

gặp nhiều khó khăn vì: (i) Việt Nam đang dần chuyển từ quy mô dân số vàng sang quy 

mô dân số già; (ii) Trình độ công nghệ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn 

đòi hỏi cao hơn về chất lượng và trình độ CMKT của lực lượng lao động; (iii) Sự 

hình thành và phát triển nhiều vùng công nghiệp, cụm công nghiệp làm giảm sức 

hút di chuyển lao động và di dân về các trung tâm công nghiệp sẵn có.  

2.2.2. Phát triển về chất lượng nhân lực ngành công nghiệp 

Về bản chất, phát triển về CLNL NCN là nâng cao CLNL công nghiệp đáp 

ứng yêu cầu của PTCN. CLNL là những nguồn lực bên trong con người cấu thành 

năng lực lao động của họ, bao gồm thể lực, trí lực, tâm lực của người lao động. 

Nâng cao CLNL công nghiệp là nâng cao các nguồn lực bên trong con người, tạo 

nên khả năng lao động của con người, bao gồm: nâng cao thể lực, nâng cao trí lực 

và nâng cao tâm lực của người lao động. Ba yếu tố có mối quan hệ tác động qua lại 

lẫn nhau tạo ra khả năng đáp ứng các yêu cầu của các PTCN. 
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2.2.2.1. Nâng cao thể lực của nhân lực công nghiệp 

Sức khỏe, thể chất theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là một 

tình trạng hoàn toàn thoải mái cả về thể chất, tâm thần và xã hội chứ không phải là 

chỉ là không có bệnh hay thương tật. Nâng cao thể lực là nâng cao năng lực hoạt 

động, vận động của thân thể người; nâng cao sức mạnh, sức nhanh, sức bền, linh 

hoạt, mềm dẻo và năng lực khác của con người biểu hiện trong vận động, lao động. 

Nâng cao thể lực bao gồm nâng cao sức khỏe cơ bắp và nâng cao sự dẻo dai của 

hoạt động thần kinh, là nâng cao sức mạnh của niềm tin và ý chí, khả năng vận 

động của trí lực, trong đó quan trọng hơn cả là nâng cao sự dẻo dai của hoạt động 

thần kinh, khả năng vận động của trí tuệ trong lao động sản xuất. Nhân lực NCN dù 

đảm nhiệm công việc ở vị trí nào cũng đều cần có thể lực tốt để duy trì và phát triển 

trí tuệ, để chuyển tải tri thức vào hoạt động thực tiễn, biến tri thức thành của cải xã 

hội, nên nâng cao thể lực của nhân lực là rất cần thiết. Đối với nhân lực NCN, đặc 

biệt là công nghiệp khai khoáng việc nâng cao sức khỏe, thể lực có ý nghĩa quan 

trọng do những đặc điểm của nền SXCN theo hướng hiện đại: máy móc, thiết bị có 

giá trị lớn; giá trị sản phẩm cao, khó sửa chữa phục hồi nếu sai hỏng; trình độ 

chuyên môn hóa sâu làm cho công việc trở nên nhàm chán;…  

Nâng cao thể lực của nhân lực công nghiệp bao gồm:  

(i) Phát triển chiều cao, cân nặng của nhân lực công nghiệp: Chiều cao, 

cân nặng là cơ sở để người lao động có một nền tảng sức khỏe, thể lực tốt. Không 

chỉ thế, nó còn phản ánh mức độ phù hợp của người lao động về chiều cao và cân 

nặng với kích thước và các chỉ số kỹ thuật của máy móc, thiết bị, công nghệ được 

sử dụng trong quá trình sản xuất. Nếu chiều cao, cân nặng của nhân lực hạn chế sẽ 

khó vận hành những máy móc, thiết bị lớn, cồng kềnh, được sản xuất theo tiêu 

chuẩn quốc tế. Việc xác định chiều cao, cân nặng của người lao động không khó 

nhưng tìm giải pháp nâng cao chiều cao, cân nặng lại vô cùng phức tạp vì chiều cao, 

cân nặng không chỉ bị ảnh hưởng của điều kiện dinh dưỡng mà còn chịu sự tác động 

rất lớn của yêu tố gen di truyền. Phát triển chiều cao, cân nặng của NLCN được 

thực hiện thông qua các biện pháp chăm sóc y tế, chăm sóc dinh dưỡng.  

(ii) Tăng cường sức khỏe của NLCN: Sức khỏe của NLCN phụ thuộc rất 

nhiều vào giới tính, độ tuổi cũng như các điều kiện về dinh dưỡng, lao động, việc 
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làm... Sức khỏe có thể được đo lường qua trạng thái thể lực (vóc dáng bên ngoài), 

tình trạng bệnh tật hay khả năng lao động (tỷ lệ suy giảm khả năng lao động). Tăng 

cường sức khỏe của NLCN thực chất là giảm tình trạng bệnh tật và những tác động 

tiêu cực của tình trạng sức khỏe đến quá trình lao động của NLCN. Sức khỏe của 

NLCN phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện và môi trường làm việc, thời gian làm 

việc, chế độ dinh dưỡng hay các biện pháp rèn luyện, chăm sóc sức khỏe sau giờ 

làm. Chính vì vậy, để tăng cường sức khỏe, thể lực của NLCN các nhà quản lý cần 

tăng cường quản lý môi trường và chế độ làm việc, việc duy trì các bữa ăn tập thể 

trong các DNCN. Đồng thời, tạo các công trình phúc lợi nhằm khuyến khích công 

nhân, lao động rèn luyện sức khỏe sau thời gian làm việc.  

Trong các NCN ở Việt Nam hiện nay, yêu cầu về chiều cao, cân nặng hay 

thể lực của nhân lực không quá khắt khe và chưa tạo ra áp lực cho tuyển dụng vì 

công nghệ chính được sử dụng trong các doanh nghiệp là những công nghệ cũ, lạc 

hậu và thiên về gia công lắp ráp. Hơn nữa, Việt Nam đang trong thời kỳ dân số 

vàng, nhiều lao động nông nghiệp có xu hướng chuyển sang lĩnh vực công nghiệp 

do hậu quả của đô thị hóa và công nghiệp hóa. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe, thể lực 

của nhân lực NCN đang bộc lộ nhiều nguy cơ do quá trình sử dụng nhân lực không 

đi đôi với chăm sóc, tái tạo sức lao động cho người lao động. Trong các DNCN ở 

Việt Nam hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động chưa được quan 

tâm đúng mực thể hiện ở nhiều mặt như chất lượng bữa ăn kém, bảo hộ lao động 

chưa được trang bị đầy đủ, nhà ở và điều kiện sinh hoạt cho công nhân lao động còn 

thiếu và không đảm bảo, đặc biệt là hiện tượng lạm dụng thời gian lao động đang 

diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.  

Đối với người lao động, việc chăm sóc sức khỏe trong quá trình lao động 

trong các DNCN cũng đang dần thể hiện những bất cập cả về khả năng lao động và 

khả năng duy trì việc làm trong dài hạn. Hiện tại, điều kiện dinh dưỡng và chăm sóc 

sức khỏe của người lao động không tốt, không đủ khả năng để tái tạo sức lao động 

nên nguy cơ suy giảm khả năng lao động là rất lớn. Nguy cơ này làm cho người lao 

động mất cơ hội tìm việc làm tại các DNCN khi lớn tuổi hơn. Theo khảo sát của 

Viện Công nhân Công đoàn, lực lượng công nhân, lao động ở Việt Nam hiện nay 

đang có nguy cơ mất việc làm khi có độ tuổi từ 35 tuổi trở nên. Hoặc là người lao 
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động không đủ khả năng để làm việc phải tự nghỉ, hoặc là doanh nghiệp tìm cách sa 

thải vì sức khỏe, thể lực không đáp ứng. Ở các DNCN nhẹ như may mặc, lắp ráp điện 

tử, sản xuất linh kiện điện tử,… nguy cơ này là cao hơn. Điều này đặt ra những vấn 

đề mới trong PTNL công nghiệp đó là đảm bảo an ninh việc làm cho người lao động. 

2.2.2.2. Nâng cao trí lực của nhân lực công nghiệp 

Nâng cao trí lực của NLCN là nâng cao trí tuệ của con người trong lao động 

sản xuất, bao gồm nâng cao trình độ giáo dục phổ thông, trình độ CMKT, kỹ năng và 

kinh nghiệm làm việc. Trong SXCN, nền tảng để áp dụng công nghệ là trình độ CMKT, 

kỹ năng và kinh nghiệm của nhân lực. Áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên 

tiến vào sản xuất sẽ làm giảm nhu cầu về các loại lao động chân tay giản đơn, lao động 

thiếu kỹ năng nhưng lại đòi hỏi cao hơn về trình độ CMKT và kỹ năng nghề nghiệp 

của người lao động. Vì vậy, việc nâng cao trí lực của nhân lực trở thành nhu cầu bức 

thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các DNCN. Sở hữu nhân lực có 

trí lực tốt là điều kiện để DNCN có thể áp dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ 

trong sản xuất. Đó cũng là nguồn gốc của sự sáng tạo, nhằm tạo ra những sản phẩm 

mới có chất lượng và hàm lượng công nghệ cao hơn để cạnh tranh trên thị trường.  

Nâng cao trình độ CMKT, kỹ năng, kinh nghiệm của nhân lực NCN phụ 

thuộc rất nhiều vào chất lượng của hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là hệ thống 

đào tạo nghề. Một hệ thống đào tạo có chất lượng là nơi sản sinh ra những con 

người vững về chuyên môn nghiệp vụ, thành thục về kỹ năng, có năng lực sáng tạo 

để làm chủ và tiếp thu sự tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng 

nhất quyết định trình độ trí lực của nhân lực là chính bản thân mỗi người lao động 

vì trí lực của nhân lực bao hàm cả những kỹ năng, kinh nghiệm con người tự tích 

lũy qua lao động, thực tiễn. Kinh nghiệm PTCN ở nhiều quốc gia cho thấy, việc 

nâng cao trí lực của nhân lực cũng phụ thuộc rất lớn vào trình độ công nghệ mà 

NCN của địa phương đó sử dụng. Nếu các DNCN sử dụng công nghệ cao sẽ tạo lực 

hút quy tụ nhân lực có trí lực cao vào làm việc, nhờ đó CLNL được nâng cao. Hơn 

nữa, người lao động cũng có cơ hội để tiếp xúc với các công nghệ mới - cách tốt 

nhất để đào tạo CMKT cho từng người lao động.  

Nâng cao trí lực của NLCN là nâng cao trình độ giáo dục phổ thông, trình 

độ CMKT, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc.  
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(i) Nâng cao trình độ giáo dục phổ thông 

Trình độ giáo dục phổ thông thể hiện những kiến thức cơ bản NLCN có 

được thông qua tham dự các lớp học của hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở, nền 

tảng để con người có thể tiếp thu những kiến thức CMKT, chắp cánh cho những nỗ 

lực sáng tạo của con người trong công việc và trong cuộc sống. Trình độ giáo dục 

phổ thông cũng là nền tảng của ý thức, thái độ và tác phong kỷ luật lao động vì 

thông thường người lao động được đào tạo về văn hóa thì ý thức, thái độ, tác phong 

kỷ luật của người lao động sẽ cao hơn. Theo ILO, trình độ giáo dục phổ thông của 

nhân lực được đo lường thông qua việc tham dự các cấp giáo dục phổ thông gồm: 

(i) chưa tốt nghiệp tiểu học, (ii) tốt nghiệp tiểu học, (iii) tốt nghiệp trung học cơ sở, 

và (iv) tốt nghiệp phổ thông trung học. Ở thời điểm hiện tại, trình độ giáo dục phổ 

thông là tiêu chí quan trọng khi đo lường sự phát triển về chất lượng của NLCN vì 

tỷ lệ lao động phổ thông trong các DNCN lớn (gần 70%). 

(ii) Nâng cao trình độ CMKT 

Trình độ CMKT là sự hiểu biết, kiến thức và kỹ năng thực hành về một 

nghề nghiệp nhất định. Trình độ CMKT của NLCN được chia thành các loại: (i) sơ 

cấp, (ii) trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, (iii) cao đẳng chuyên nghiệp và 

cao đẳng nghề, (iv) đại học (cử nhân và kỹ sư), (v) thạc sĩ, và (vi) tiến sĩ. Đây là 

cách phân chia được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở đây, khái 

niệm lao động CMKT là chỉ những lao động được đào tạo nhưng chưa được cấp 

văn bằng, chứng chỉ. Trên thực tế do đặc điểm phát triển của nước ta với nhiều loại 

hình đào tạo không chính thức và đặc điểm của hệ thống GD-ĐT, nên lao động 

CMKT không chỉ bao gồm những người đã qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ, 

mà còn bao gồm cả những người qua đào tạo nhưng chưa có văn bằng, chứng chỉ 

(công nhân kỹ thuật không bằng tương đương thợ bậc 3). Thêm vào đó, do lịch sử 

phát triển của NCN, có những lao động có khả năng tự tích lũy kinh nghiệm, nâng 

cao kỹ năng nghề nghiệp và trình độ CMKT của bản thân mà không cần tham gia 

bất kỳ hình thức đào tạo nào trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, bao gồm 

cả những người được cho là nghệ nhân, những người phát minh ra công nghệ. Số 

lượng này không đáng kể so với tổng số NLCN nên tác giả không đề cập đến những 

đối tượng lao động này.  
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(iii) Nâng cao kỹ năng làm việc 

Kỹ năng là năng lực hay khả năng chuyên biệt của một cá nhân về một hoặc 

nhiều khía cạnh nào đó được sử dụng để giải quyết các tình huống hay công 

việc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Cũng có thể hiểu, kỹ năng là việc vận dụng 

tri thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm vào công việc thực tiễn. Những người được 

đào tạo như nhau, nhưng kết quả giải quyết công việc khác nhau là do kỹ năng làm 

việc của họ khác nhau. Muốn có kỹ năng, người lao động ngoài việc am hiểu về 

kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp cần có sự trải nghiệm thực tế. Chính sự trải 

nghiệm thực tế là môi trường để người lao động rèn luyện kỹ năng làm việc, đó 

cũng là môi trường để họ phát huy tính sáng tạo trong lao động sản xuất.  

Nâng cao kỹ năng cho NLCN là nâng cao khả năng thực hành, thực tế công 

việc, được thể hiện trong hoạt động như cách sử dụng đôi tay khéo léo lắp ráp, vận 

hành máy móc, sửa chữa đồ vật; cách sử dụng ngôn ngữ như đọc, viết, nói, giảng 

dạy; cách sử dụng cảm giác như chẩn đoán, điều trị; cách sử dụng tính sáng tạo như 

phát minh, thiết kế…; cách sử dụng khả năng lãnh đạo như khởi sự một dự án mới, 

tổ chức, chỉ đạo, ra quyết định điều hành hoạt động của tập thể... 

Yêu cầu về kỹ năng ngày càng được đề cao trong các yêu cầu tuyển dụng 

cũng như yêu cầu đối với người thực hiện công việc. Ngân hàng Thế giới gọi thế kỷ 

XXI là kỷ nguyên của kinh tế dựa vào kỹ năng - Skills Based Economy [115]. Năng 

lực của con người được đánh giá trên cả ba khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ. 

Các nhà khoa học thế giới cho rằng: để thành đạt trong cuộc sống thì kỹ năng mềm 

(trí tuệ cảm xúc) chiếm 75%, kỹ năng cứng (trí tuệ logic) chỉ chiếm 25% [113]. 

Đo lường kỹ năng làm việc của nhân lực NCN rất khó bởi kỹ năng tốt thì 

kết quả thực hiện công việc tốt nhưng kết quả thực hiện công việc tốt lại không chỉ 

phụ thuộc vào một yếu tố là kỹ năng. Trên thực tế, kỹ năng làm việc thường gắn 

liền với một nghề, công việc nhất định và đi kèm với nó có thể có những tiêu chuẩn 

tương ứng. Thật khó để có thể khái quát những kỹ năng chung cho tất cả các công 

việc ở các ngành nghề và vị trí khác nhau, vì thế, trong phạm vi luận án, tác giả nêu 

một số kỹ năng cơ bản đối với nhân lực NCN như sau [27, tr. 54]: 

(1) Kỹ năng kỹ thuật: Đây là những kỹ năng liên quan đến khả năng của con 

người trong việc nắm vững các phương pháp sử dụng và sử dụng thành thạo các phương 
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tiện, công cụ lao động gắn với những công việc họ đang đảm nhiệm. Cụ thể là: Kỹ năng 

thực hiện các thao tác kỹ thuật liên quan đến công việc; Kỹ năng sử dụng công cụ, 

phương tiện lao động; Kỹ năng vận hành máy móc, thiết bị; Kỹ năng sử dụng các 

phương tiện, thiết bị bảo hộ và an toàn lao động; Kỹ năng hiểu và viết báo cáo kỹ thuật. 

(2) Kỹ năng xã hội: Liên quan đến khả năng giao tiếp, phối hợp, chia sẻ và 

động viên, thu hút người khác với tư cách cá nhân hoặc nhóm cùng nhau phối hợp 

làm việc. Bao gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm; 

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện công việc; Kỹ năng thu hút, động viên 

nhân viên; Kỹ năng thích ứng với sự thay đổi công việc. 

(3) Kỹ năng tổng hợp, tư duy chiến lược: Đây là kỹ năng phản ánh khả 

năng tổng hợp, tư duy và tổ chức công việc một cách linh hoạt để vận dụng vào 

thực tiễn công việc. Bao gồm: Kỹ năng nhận thức mục tiêu, yêu cầu công việc; Kỹ 

năng xử lý các sự cố ngoài ý muốn trong lao động; Kỹ năng học tập, nghiên cứu; 

Kỹ năng nhận thức và tiếp thu sự thay đổi của quy trình sản xuất. 

Trong bối cảnh hội nhập, ngoài các kỹ năng cứng liên quan trực tiếp đến 

công việc người lao động cần rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng đọc và sử 

dụng ngoại ngữ, kỹ năng vận hành công nghệ thông tin, kỹ năng làm việc trong môi 

trường đa văn hóa, kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng học và tự học cũng là những 

kỹ năng quan trọng được nhấn mạnh trong thế kỷ XXI.  

Trong SXCN, sản xuất có tính chất chuyên môn hóa, trình độ phân công và 

hiệp tác lao động cao nên đòi hỏi nhân lực trong các doanh nghiệp phải có kỹ năng 

cao. Có thể nói, yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với SXCN hiện đại trong các 

DNCN hiện nay là những công nhân có trình độ và kỹ năng cao. Yêu cầu đào tạo, 

rèn luyện về kỹ năng trở thành yêu cầu quan trọng nhất trong quá trình PTNL NCN. 

(iv) Nâng cao kinh nghiệm làm việc 

Trình độ giáo dục phổ thông, trình độ CMKT có thể học tập, nghiên cứu 

nhưng kinh nghiệm thì không. Con người chỉ có thể có được kinh nghiệm thông qua 

trải nghiệm thực tế và chính khả năng nhận thức, tổng hợp, phân tích, tích lũy của 

từng người, trong đó sự trải nghiệm thực tế là yếu tố quan trọng nhất. Kinh nghiệm 

là tài sản quý giá của con người, nhờ có kinh nghiệm mà con người có thể vận dụng 

những kiến thức chuyên môn và hiểu biết văn hóa của mình vào thực tiễn công việc. 
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Kinh nghiệm cũng là nguồn gốc để hình thành kỹ năng cũng như tính sáng tạo của 

con người trong lao động sản xuất, vì thế kinh nghiệm là chỉ tiêu quan trọng để 

đánh giá trí lực của NLCN. Có những kinh nghiệm được coi là bí quyết và trở thành 

tài sản vô giá. Việc chia sẻ và vận dụng kinh nghiệm giữa các cá nhân và doanh 

nghiệp cũng rất khó thành công vì bối cảnh và đặc điểm công nghệ của các doanh 

nghiệp là khác nhau. Chính vì vậy, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm của người lao 

động rất quan trọng và không ai có thể thực hiện được trừ chính bản thân họ.  

Cần phải phân biệt giữa kinh nghiệm và thâm niên công tác hay thời gian làm 

việc. Thâm niên công tác, thời gian làm việc là điều kiện để hình thành và tích lũy kinh 

nghiệm nhưng không đồng nhất với kinh nghiệm. Trong nhiều trường hợp, người có 

thâm niên công tác dài hơn nhưng kinh nghiệm tích lũy lại không bằng người có thâm 

niên công tác ngắn hơn. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, nhiều người vẫn sử dụng 

thâm niên công tác làm chỉ tiêu lượng hóa đánh giá kinh nghiệm làm việc của NNL. 

(v) Chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho tương lai 

PTNL NCN không chỉ hướng đến các yêu cầu, đòi hỏi của công việc trước 

mắt mà quan trọng hơn cần đáp ứng được các yêu cầu, đòi hỏi của công việc trong 

tương lai. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, hoạt động 

SXKD của doanh nghiệp sẽ có nhiều thay đổi từ phương thức sản xuất đến cách 

thức sử dụng các nguồn lực. Đó là sự thay đổi từ phương thức sản xuất truyền thống 

sang sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong các lĩnh vực công 

nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano… với nền tảng là các đột phá 

của công nghệ số. Cùng với đó là sự thay đổi lao động chân tay, cơ bắp của con 

người sang lao động của trí tuệ nhân tạo, với máy móc tự động và thông minh. Trí 

tuệ nhân tạo của robot và máy móc hiện đại sẽ đẩy những người lao động sử dụng 

năng lực chân tay, cơ bắp là chính ra khỏi guồng quay của SXCN. Thay vào đó là 

những con người có trí tuệ, có kỹ năng, được đào tạo cao về CMKT để phát minh, 

sáng chế và làm việc trên trí tuệ nhân tạo. Điều này đòi hỏi PTNL NCN phải vượt ra 

khỏi phạm vi những công việc hiện tại, hướng đến sự thay đổi của công việc trong 

tương lai. PTNL NCN cần phải hình thành và chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề 

nghiệp cho tương lai của người lao động. Ở phạm vi rộng hơn, PTNL NCN cần tính 

tới những biến động của TTLĐ trong tương lai: sự dư thừa lao động phổ thông, kỹ 
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năng kém và thiếu hụt lao động có kỹ năng, được đào tạo. Mỗi cá nhân người lao động 

trong NCN không chỉ luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao mà cần có sự 

chuẩn bị về kỹ năng, chuyên môn mới để thích ứng với điều kiện phát triển của 

khoa học, kỹ thuật trong tương lai. Đó là việc nâng cao năng lực làm việc trên nhiều 

khía cạnh để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp hiện tại hoặc để 

trang bị kỹ năng mới cho việc thay đổi công việc trong tương lai khi có sự phát triển 

cao hơn về khoa học, kỹ thuật hay sự thay đổi công nghệ sản xuất trong các doanh 

nghiệp hay đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  

Xu hướng phát triển của SXCN là ngày càng đòi hỏi cao hơn về trình độ 

công nghệ do hậu quả tất yếu của cạnh tranh. Để tồn tại trong môi trường cạnh tranh 

đòi hỏi các DNCN phải không ngừng cải tiến về công nghệ và ứng dụng ngày càng 

nhiều khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng đòi 

hỏi nền công nghiệp mỗi nước trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu vì 

thế SXCN sẽ có xu hướng chuyên môn hóa theo các ngành, nghề và công đoạn nhất 

định. Điều này đòi hỏi người lao động ngoài việc tích tụ kiến thức, kỹ năng, kinh 

nghiệm để đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của công việc ở hiện tại cần không ngừng 

học tập, tích lũy kinh nghiệm để có thể thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi của 

công nghệ sản xuất, sự chuyên môn hóa trong SXCN ở phạm vi toàn cầu. Vì vậy, 

trong đào tạo và PTNL cần kết hợp giữa đào tạo chuyên môn sâu với trang bị kiến 

thức để người lao động có hiểu biết, nhận thức rộng. Về chuyên môn, người lao 

động cần biết nhiều nghề, trong đó giỏi một nghề. Điều này làm tăng thêm sự phong 

phú trong lao động, tăng thêm hoạt động có ích của người lao động. Trong sự cạnh 

tranh của TTLĐ, đi ngược lại điều này, người lao động sẽ tự đào thải chính mình. 

Trong quá trình phân công và hiệp tác lao động, khó có lao động nào giữ vĩnh viễn 

một vị trí hay làm một công việc duy nhất mà có sự luân chuyển theo yêu cầu công 

việc. Điều này đòi hỏi bản thân người lao động luôn phải có khả năng thích ứng với 

những công việc mới thông qua việc tự học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ 

năng, thay đổi thái độ, hành vi của mình trong công việc để thích nghi với điều kiện 

mới. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường khả năng ngoại ngữ và 

tin học cũng rất quan trọng để đáp ứng sự thay đổi của nghề nghiệp trong tương lai. 

Đối với Việt Nam là nước có nền công nghiệp chậm phát triển, phần lớn công nghệ 
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được nhập khẩu từ các nước phát triển trên thế giới nên việc tăng cường khả năng 

ngoại ngữ, tin học sẽ giúp người lao động có thể khai thác và ứng dụng công nghệ 

nhanh hơn.  

2.2.2.3. Nâng cao tâm lực nhân lực ngành công nghiệp 

Khi nền công nghiệp chủ yếu tập trung ở lĩnh vực gia công, chế biến thì 

nâng cao tâm lực của NLCN càng có ý nghĩa quan trọng hơn vì cái mà các doanh 

nghiệp cần nhiều hơn là ý thức thái độ, tác phong, kỷ luật của người lao động chứ 

không chỉ là trình độ CMKT. Hơn nữa khi người lao động có tâm lực tốt sẽ tự có ý 

thức rèn luyện và học tập để nâng cao thể lực và trí lực. Vì thế, nếu nâng cao thể 

lực, trí lực là điều kiện cần để tạo ra kết quả thực hiện công việc thì nâng cao tâm 

lực sẽ là điều kiện đủ. Nâng cao tâm lực của nhân lực là nâng cao ý thức, thái độ 

của người lao động trong quá trình lao động, bao gồm nâng cao tính kỷ luật, tính tự 

giác, nhiệt tình, tâm lý và thái độ trong lao động. Khác với thể lực và trí lực, tâm lực 

là yếu tố thuộc về tâm lý nên thường xuyên vận động, thay đổi và phụ thuộc rất 

nhiều vào các chính sách, phong cách quản trị của các nhà quản trị. Nếu những nỗ 

lực quản lý nhằm nâng cao thể lực hay trí lực có tác dụng bền vững, thì các biện 

pháp thay đổi tâm lý có tác dụng ngắn hơn. Việc tạo ra tâm lý lao động tích cực 

cũng tốn kém thời gian hơn vì tạo ra niềm tin cho con người là rất khó. Kiểm soát 

tâm lý cũng vô cùng khó khăn với người lao động do tính phức tạp của các quy luật 

tâm lý. Trong nhiều trường hợp, tâm lực được hình thành từ chính những giá trị đạo 

đức, tập quán truyền thống, văn hóa hay tôn giáo của nhân lực mà những yếu tố này 

đã ăn sâu vào tiềm thức, rất khó thay đổi. 

Đối với nhân lực NCN việc nâng cao tâm lực cần được hình thành các 

phẩm chất mới của NNL, đó là: hình thành và phát huy khả năng sáng tạo của nhân 

lực - linh hồn, động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của sức sản xuất; hình 

thành và phát huy khả năng thích ứng, linh hoạt của nhân lực; tăng cường khả năng 

phối hợp giữa các cá nhân trong lao động sản xuất; hình thành ý thức ham muốn 

học hỏi một cách tự giác; rèn luyện tác phong công nghiệp; trau dồi đạo đức nghề 

nghiệp [26, tr. 26]. Trong tất cả các yêu cầu này, theo tác giả, trau dồi đạo đức nghề 

nghiệp là quan trọng nhất. Sự phát triển của khoa học, công nghệ có thể sẽ cho ra đời 

những sản phẩm mới, những quy trình công nghệ mới làm tăng NSLĐ và giảm chi phí 
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sản xuất, nhưng nó sẽ trở thành vô giá trị nếu đe dọa sự an toàn của người tiêu dùng, vi 

phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, làm ô nhiễm môi trường hoặc đe dọa sự phát triển 

bền vững trong tương lai của cộng đồng. Trong cạnh tranh quốc tế, các sản phẩm 

xuất khẩu không chỉ có yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm mà cả những yêu 

cầu khắt khe về tính nhân văn, việc bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất.  

Để nâng cao tâm lực của NLCN cần: (i) Nâng cao tác phong, kỷ luật lao 

động của NLCN; (ii) Nâng cao mức độ tận tụy trong công việc của NLCN; (iii) Nâng 

cao khả năng nhận thức và mức độ sẵn sàng đáp ứng sự thay đổi công việc của 

người lao động; (iv) Tạo tâm lý làm việc tích cực và (v) Tăng cường khả năng chịu 

áp lực trong công việc. 

2.2.3. Đảm bảo hợp lý về cơ cấu nhân lực ngành công nghiệp 

Cơ cấu nhân lực là phạm trù KT-XH, phản ánh hình thức cấu tạo bên trong 

của tổng thể nhân lực, sự tương quan giữa các bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ 

phận đó trong tổng số nhân lực. Đặc trưng của cơ cấu nhân lực là mối quan hệ tỷ lệ 

về mặt số lượng lao động theo những tiêu chí nhất định: Theo tuổi, giới tính, trình 

độ đào tạo, theo loại hình doanh nghiệp, theo ngành/nhóm ngành kinh tế, phân bố 

theo khu vực địa lý,… Sự bất hợp lý về cơ cấu nhân lực có thể gây lên những lãng 

phí rất lớn về chi phí sử dụng nhân lực nên việc duy trì một cơ cấu nhân lực hợp lý 

có ý nghĩa rất lớn đối với cả các tổ chức, ngành hay quốc gia và địa phương. Theo 

quan điểm của tác giả, không có một cơ cấu nhân lực nào được cho là hợp lý đối 

với tất cả các doanh nghiệp, ngành hay các quốc gia mà cơ cấu hợp lý phải gắn với 

từng tổ chức, ngành, quốc gia, địa phương nhất định. Cơ cấu nhân lực được cho là 

phù hợp nếu nó phù hợp với mục tiêu của các chủ thể kinh tế. Ở phạm vi xã hội, cơ 

cấu nhân lực NCN thường được xét theo trình độ CMKT hoặc cơ cấu nhân lực theo 

ngành. Ở các nước phát triển tỷ lệ lao động tốt nghiệp đại học, trên đại học - trung 

học chuyên nghiệp - công nhân kỹ thuật là 1 - 4 - 10 là cơ cấu lao động hợp lý. Tuy 

nhiên ở Việt Nam hiện nay cơ cấu đại học và trên đại học - trung học chuyên nghiệp - 

công nhân kỹ thuật là 1 - 13 - 0,92. Cùng với sự phát triển của công nghệ, sự tiến bộ 

trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất và cơ chế quản lý, cơ cấu nhân lực cũng sẽ có 

những chuyển biến theo hướng phù hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng nhân lực, phát 

triển KT-XH. Thu nhập bình quân đầu người cũng có xu hướng tăng lên khi tỷ 
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trọng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dịch chuyển sang lĩnh vực công nghiệp 

và thương mại dịch vụ. Chính vì thế, các quốc gia muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế 

xã hội cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ 

trọng lao động được đào tạo tham gia vào các NCN, dịch vụ; giảm lao động làm 

việc trong nông nghiệp.  

Bảng 2.1: Quan hệ giữa GDP bình quân/người và cơ cấu lao động theo ngành  

ở các nước đang phát triển 
 

GDP bình quân/ người và cơ cấu lao động theo ngành 

GDP bình quân/ người (USD) 320 960 1.600 2.560 3.200 

Cơ cấu lao động (%) 100 100 100 100 100 

- Nông nghiệp (%) 66 49 39 30 25 

- Công nghiệp (%) 9 21 26 30 33 

- Dịch vụ (%) 25 30 35 40 42 

Nguồn: [61, tr. 74] 

Cơ cấu NLCN của một tỉnh cần phù hợp với cơ cấu NCN của tỉnh và xu 

hướng phát triển các NCN của các quốc. Chuyển dịch cơ cấu nhân lực trong các 

NCN vừa là hệ quả của quá trình chuyển dịch cơ cấu NCN vừa là yếu tố thúc đẩy 

nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu NCN. Quá trình chuyển dịch cơ cấu NCN 

nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ di chuyển nhân lực làm việc trong các NCN. 

Nếu tốc độ di chuyển nhân lực theo ngành nhanh sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

NCN nhanh hơn và ngược lại. Điều này thể hiện ở chỗ, với sự phát triển của khoa 

học - công nghệ và việc tăng lượng vốn đầu tư vào các NCN sử dụng công nghệ cao 

làm gia tăng nhu cầu nhân lực có chất lượng cao. Điều này đặt ra nhu cầu phải đào 

tạo, PTNL nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành. Nếu chất lượng của hệ 

thống GD-ĐT không đáp ứng sẽ làm chậm quá trình thu hút đầu tư và phát triển các 

NCN sử dụng công nghệ cao.  

Trong mỗi DNCN, cơ cấu lao động thường chuyển dịch theo hướng ngày 

càng tăng tỷ trọng lao động được đào tạo, lao động có kỹ năng và trình độ CMKT 

cao vì đây là mấu chốt của NSLĐ và hiệu quả thực hiện công việc. Tuy nhiên, gia 

tăng tỷ trọng lao động được đào tạo, lao động có kỹ năng, tay nghề là nhiệm vụ 

chiến lược lâu dài vì nó đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn. Ngoài ra, cơ cấu nhân lực 
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được cho là hợp lý, khi có sự hợp lý về cơ cấu CLNL và cơ cấu về tâm sinh lý, xã 

hội trong doanh nghiệp. Sự hợp lý về cơ cấu theo chất lượng cần đáp ứng được yêu 

cầu, đòi hỏi của công việc và tiết kiệm được chi phí sử dụng nhân lực. Về tâm sinh 

lý lao động đòi hỏi cơ cấu nhân lực cần có sự hợp lý, hài hòa cả về độ tuổi, giới 

tính, nhất là cơ cấu về giới. Do đặc thù của SXCN là tập trung theo NCN nhất định 

nên ở nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp có sự mất cân đối trầm trọng về giới. Ở các 

NCN khai khoáng tỷ trọng lao động nam thường cao hơn; ở các NCN nhẹ như giày 

da, may mặc tỷ trọng lao động nữ lại nhiều hơn. Sự mất cân đối từ cơ cấu về giới có 

thể làm giảm tính ổn định của lao động trong các doanh nghiệp cũng như tạo ra một 

số khó khăn cho doanh nghiệp trong bố trí, sử dụng lao động.  

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực ngành công nghiệp 

của tỉnh 

2.3.1. Các yếu tố chủ quan 

2.3.1.1. Chính sách phát triển nhân lực công nghiệp của tỉnh 

Để PTNL NCN, chính quyền các cấp sử dụng nhiều công cụ chính sách và 

thể chế. Ở phạm vi cấp tỉnh, chính sách được thể hiện được thể hiện trong quy 

hoạch PTCN của tỉnh; nghị quyết của hội đồng nhân dân; chỉ thị, quyết định của 

UBND về các vấn đề liên quan đến nhân lực như quy hoạch đào tạo, sử dụng nhân 

lực; chính sách khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ, chính sách 

tiền lương và thu nhập, chính sách y tế, giáo dục,… Ảnh hưởng trực tiếp đến PTNL 

NCN ở các tỉnh là chính sách GD-ĐT, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, 

chính sách chăm sóc y tế và sức khỏe toàn dân, chính sách của các tổ chức xã hội 

nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động. 

Trong đó, ảnh hưởng lớn và mạnh mẽ nhất là chính sách GD-ĐT. Trên cơ sở định 

hướng chung của cả nước là coi GD-ĐT là quốc sách hàng đầu nhằm phát triển tiềm 

năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước NNL chất lượng cao các tỉnh đều có những 

hướng đi phù hợp để phát triển GD-ĐT. Xã hội hóa giáo dục và dạy nghề, phân 

luồng học sinh phổ thông, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ tín dụng 

cho sinh viên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm 

cho lao động sau khi bị thu hồi đất, nhập khẩu giáo dục, đổi mới căn bản toàn diện 

giáo dục,… là những hành động cụ thể của nhiều địa phương nhằm nâng cao chất 
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lượng cung nhân lực. Thông qua các hoạt động này, cơ hội học tập của con người 

được mở rộng, đầu tư cho giáo dục được nâng cao, CLNL được cải thiện đáng kể.  

Tác động gián tiếp đến PTNL NCN là các chính sách liên quan đến PTCN, 

phát triển các KCN, cụm công nghiệp chính sách hỗ trợ nhà ở, học tập và chăm sóc 

sức khỏe cho người lao động,… Các chính sách này tác động đến cơ cấu NCN, xu 

hướng PTCN của các địa phương, từ đó ảnh hưởng đến cơ cấu nhân lực được sử 

dụng trong ngành. Một mặt, cơ cấu NCN của tỉnh yêu cầu thị trường phải điều 

chỉnh chính sách GD-ĐT để cung cấp nhân lực phù hợp; mặt khác thu hút nhân lực 

phù hợp tại các địa phương khác về làm việc. Nếu NCN của tỉnh tập trung vào các 

NCN thâm dụng tài nguyên tất yếu sẽ thu hút lực lượng lao động thiếu kỹ năng, 

trình độ về làm việc; ngược lại nếu là công nghiệp thâm dụng công nghệ thì lực 

lượng lao động phải có trình độ CMKT và kỹ năng nghề nghiệp cao. Ở một khía 

cạnh khác, chiến lược PTCN của các địa phương được xây dựng trên cơ sở khả 

năng cung ứng lao động của tỉnh. Các tỉnh sẽ có nhiều cơ hội thu hút đầu tư nước 

ngoài hơn nếu có nhiều lợi thế về quy mô và chất lượng lao động.  

2.3.1.2. Quy mô và chất lượng dân số của tỉnh 

Nhân lực công nghiệp của một tỉnh là một bộ phận trong tổng dân số của 

tỉnh vì thế PTNL NCN tỉnh chịu tác động lớn của quy mô, chất lượng dân số. Nếu 

tỉnh có quy mô dân số lớn, quy mô lực lượng lao động lớn, sẽ tạo điều kiện cho việc 

thu hút nhân lực vào làm việc trong các cơ sở công nghiệp. Ngược lại, nếu quy mô 

dân số không đủ lớn khả năng cung ứng về số lượng nhân lực công nghiệp giảm, cơ 

hội để lựa chọn nhân lực phù hợp làm việc trong các cơ sở công nghiệp cũng giảm. 

Trong giai đoạn đầu của PTCN, việc ứng dụng công nghệ cao trong các doanh 

nghiệp còn hạn chế, các doanh nghiệp thường lựa chọn những địa phương có quy 

mô dân số lớn để đặt trụ sở nhằm tranh thủ lợi thế về lao động giá rẻ. Chính vì thế, 

địa phương nào có quy mô dân số đông sẽ thu hút nhiều cơ sở công nghiệp hơn. 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, lợi thế về lao động giá rẻ sẽ không 

tạo sức hấp dẫn mà thay vào đó là lợi thế về lao động chất lượng cao. Khi đó chất 

lượng dân số sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến PTNL. Tỉnh nào có chất lượng dân số cao 

hơn sẽ có nhiều lợi thế hơn trong thu hút đầu tư. Chính vì thế các địa phương tập trung 

nhiều hơn cho các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số như: Đầu tư nhiều 
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hơn cho GD-ĐT; tăng tỷ lệ dân số tốt nghiệp ở trình độ cao; chăm sóc dinh dưỡng 

và sức khỏe sinh sản nhằm tăng cường sức khỏe, thể lực của lực lượng lao động,…  

2.3.1.3. Năng lực đào tạo, cung ứng của các cơ sở đào tạo và dạy nghề 

trong tỉnh 

Nâng cao CLNL là nội dung quan trọng nhất của PTNL NCN chính vì thế 

năng lực đào tạo, cung ứng của các CSĐT, dạy nghề trong tỉnh ảnh hưởng rất lớn 

đến PTNL NCN của tỉnh. Năng lực đào tạo cung ứng của các CSĐT và dạy nghề là 

tổng hợp của bốn vấn đề chính: Cơ sở vật chất tài chính; quy mô, năng lực đội ngũ 

nhà giáo; chương trình ĐT; tổ chức quản lý các CSĐT và dạy nghề. 

Việt Nam có hệ thống CSĐT rộng khắp cả nước ở nhiều cấp độ và loại hình 

đào tạo nhưng sự phân bố các CSĐT lại không đồng đều giữa các tỉnh tạo ra sự mất 

cân đối về chất lượng cung nhân lực giữa các tỉnh. Những tỉnh tập trung số lượng lớn 

CSĐT có nhiều lợi thế hơn trong PTNL NCN vì học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại các 

CSĐT có thể tham gia ngay vào TTLĐ của tỉnh. Ngược lại, các địa phương tập trung ít 

CSĐT sẽ có ít cơ hội lựa chọn hơn. Mặc dù các CSĐT ở các địa phương ngày càng 

mở rộng về quy mô nhưng chất lượng đào tạo lại không phát triển tương xứng. Hiện 

tại, cơ cấu đào tạo của các địa phương còn nhiều bất cập: Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

mới đạt khoảng 54%; cơ cấu đào tạo hiện còn bất hợp lý ở ngành nghề, cấp bậc và 

trình độ đào tạo. Đặc biệt là, chất lượng đào tạo không đáp ứng yêu cầu của doanh 

nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thiếu lao động trong khi không thể tuyển dụng vì thị 

trường khan hiếm; nhiều lao động được đào tạo nhưng không tìm được việc làm; ở 

nhiều doanh nghiệp, mặc dù người lao động được tuyển đã qua đào tạo nhưng 

doanh nghiệp vẫn phải đào tạo lại. Nguyên nhân là các chương trình đào tạo còn 

nặng về lý thuyết, chưa bám sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Vì vậy, chất 

lượng đào tạo của các CSĐT hiện nay cần phải cải tiến: mở rộng nguồn tuyển sinh, 

kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng đầu ra, cải thiện cơ sở vật chất, thay đổi chương trình 

đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, xác định chuẩn đầu ra, đẩy 

mạnh thẩm định chất lượng đào tạo và chủ thể thẩm định chính là doanh nghiệp. 

Từ thực tế triển khai các chính sách GD-ĐT trong thời gian qua đã nảy sinh 

rất nhiều bất cập ngành GD-ĐT cũng như các địa phương cần xem xét lại. Vì vậy 

GD-ĐT cần quyết tâm đổi mới và khắc phục những khuyết điểm của hệ thống GD-ĐT 
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trước đây từ cơ chế, chính sách đến nội dung giảng dạy, phương pháp, cách thức 

đào tạo. Đồng thời, tăng cường đầu tư và đầu tư có trọng điểm cho giáo dục, dạy 

nghề; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.  

2.3.1.4. Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh tác động đến PTNL NCN của tỉnh thể 

hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau: 

Một là, tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tạo sức hút nhân lực về làm 

việc tại tỉnh, trong đó có các cơ sở công nghiệp của tỉnh. Nếu tỉnh có tốc độ phát 

triển KT-XH cao sức hút lao động về làm việc tại tỉnh sẽ lớn và ngược lại.  

Hai là, tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh ảnh hưởng lớn đến PTNL công 

nghiệp của tỉnh thông qua sự cải thiện điều kiện dinh dưỡng, điều kiện chăm sóc y 

tế và sức khỏe cộng đồng, điều kiện giáo dục và học tập.  

Ba là, tốc độ phát triển KT-XH tạo động lực PTNL NCN. Tốc độ phát triển 

cao làm xuất hiện những ngành sản xuất mới, theo hướng hiện đại làm xuất hiện nhu 

cầu về một số loại lao động ở các ngành nghề mới. Đồng thời, phát triển KT-XH tạo 

áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp buộc các doanh nghiệp phải quan tâm 

nhiều hơn đến các chính sách PTNL; tạo áp lực cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm 

gữa những người lao động khiến họ phải tự học tập, nâng cao trình độ. 

Bốn là, sự phát triển kinh tế và hệ thống các chính sách an sinh xã hội (đặc 

biệt là sự phát triển kinh tế) ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phân phối thu nhập 

làm ảnh hưởng đến PTNL NCN. Kinh tế càng phát triển thì sự bất bình đẳng giữa 

các tầng lớp dân cư, giữa các vùng càng lớn. Do sự bất bình đẳng này dẫn đến 

những vùng có điều kiện KT-XH kém phát triển hơn ít có cơ hội được tiếp cận hệ 

thống chăm sóc y tế, giáo dục.  

Bên cạnh những tác động tích cực của tăng trưởng kinh tế và hệ thống các 

chính sách an sinh xã hội đến PTNL NCN của tỉnh, cũng có những tác động tiêu 

cực, đó là: sự gia tăng về phân hóa giàu nghèo giữa các các vùng trong tỉnh; sự thay 

đổi lối sống và suy thoái đạo đức xã hội; sự giao lưu và hội nhập văn hóa làm mất đi 

những giá trị văn hóa truyền thống; sự gia tăng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến 

sức khỏe người dân... Kinh tế càng phát triển thì biểu hiện của những tác động tiêu 

cực này càng rõ nét. Chính vì thế ở các quốc gia khi xây dựng chính sách phát triển 

kinh tế người ta cũng quan tâm nhiều hơn đến phát triển xã hội.  
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2.3.1.5. Sự phát triển của hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe tại tỉnh  

Sức khỏe, thể lực là nền tảng để người lao động phát huy năng lực trí tuệ, 

sức sáng tạo, các kĩ năng nghề nghiệp và các kĩ năng xã hội. Người có sức khỏe tốt 

sẽ có khả năng nâng cao sức bền bỉ, dẻo dai và khả năng tập trung khi làm việc để 

theo kịp và đáp ứng yêu cầu của SXCN hiện đại. Vì vậy, sự phát triển của hệ thống 

y tế, chăm sóc sức khỏe có ảnh hưởng đến PTNL NCN của tỉnh. 

Nền công nghiệp của một tỉnh phát triển sẽ hình thành các trung tâm công 

nghiệp tập trung. Khi đó, quy tụ lực lượng lao động lớn về làm việc và sinh sống 

tạo ra những nhu cầu không nhỏ về giải quyết các vấn đề môi trường, dân sinh. Khi 

đó, đòi hỏi hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe phải có năng lực đủ lớn để phục vụ 

cho lực lượng lao động công nghiệp. Đồng thời, cần có những công trình xã hội 

phục vụ công nhân, lao động như nhà trẻ, trường học, khu thể thao, khu vui chơi,… 

Đặc thù của SXCN theo hướng hiện đại là đòi hỏi người lao động phải có sức chịu 

đựng dẻo dai, bền bỉ để thích ứng những đòi hỏi của quá trình sản xuất liên tục, kéo 

dài; có tinh thần sảng khoái sáng suốt (vì máy móc thiết bị hiện đại, giá trị lớn chỉ 

cần sơ suất nhỏ có thể gây tổn hại lớn); có tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt 

để thỏa mãn yêu cầu sản suất theo dây chuyền công nghiệp hiện đại;… vì thế đòi 

hỏi một hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe có chất lượng, kể cả các dịch vụ tư vấn 

chế độ dinh dưỡng, phòng chống bệnh tật,… nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững 

nhân lực NCN của các tỉnh. Nếu các tỉnh không cung cấp đầy đủ hạ tầng xã hội cho 

công nhân lao động, sức hút lao động về làm việc sẽ giảm. Hơn nữa, người lao động 

khó tái tạo sức lao động sau quá trình làm việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thể lực 

của người lao động và chất lượng của lực lượng lao động công nghiệp.  

2.3.1.6. Sử dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp 

Các chế độ đãi ngộ về vật chất và tinh thần đối với nhân lực là một trong 

những yếu tố để duy trì và PTNL. Việc thiết lập và áp dụng các chính sách hợp lý 

về lương bổng, khen thưởng, kỷ luật; cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; thực 

hiện các chế độ về y tế, bảo hiểm và an toàn lao động, có tác động lớn trong việc tạo 

động lực lao động, thu hút và giữ chân nhân lực. Để giữ được nhân viên giỏi, doanh 

nghiệp thường phải có mức lương cao hơn mức trung bình của thị trường. Hình 

thức khen thưởng cũng nên được nghiên cứu và cải thiện. Thực tế cho thấy các hình 
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thức khen thưởng đại trà không đem lại hiệu quả cao, không tạo những động lực rõ 

rệt thúc đẩy tinh thần làm việc tích cực hơn của nhân viên.  

+ Chính sách lương, thưởng 

Tiền lương, tiền thưởng là yếu tố kích thích lớn nhất đối với nhân lực để họ 

lao động sáng tạo và gắn bó với doanh nghiệp. Ngoài chức năng tạo động lực, 

lương, thưởng còn là yếu tố để đưa đến sự đầu tư cho việc học tập nâng cao trình độ 

của người lao động. 

Chính sách tiền lương, thưởng trong một doanh nghiệp nhằm nâng cao 

CLNL tập trung vào: Tuyển mộ nhân viên có chất lượng bằng chính sách trả thù lao 

và tiền lương cao; chú trọng tới những khoản phụ cấp lương; nên bổ sung những 

kích thích phi tài chính hay những kích thích tinh thần như ghi nhận thành tích, tạo 

cơ hội để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo cơ hội thăng tiến và những ảnh hưởng 

tương tự nhằm kích thích lao động; mức lương của doanh nghiệp nên đối chiếu với 

mức lương thịnh hành trong khu vực và có sự tham gia đại diện của nhân lực trong 

việc phát triển kế hoạch tiền lương; sau cùng là nên quản trị hệ thống tiền lương. 

Mỗi đơn vị doanh nghiệp đều phải đưa ra một mức lương xác định để trả 

công cho người lao động trong một đơn vị thời gian phù hợp với các bậc trong 

thang lương. Điều này yêu cầu các doanh nghiệp cũng phải xác định đúng cấp bậc 

của mỗi người lao động.  

Khi các chính sách lương, thưởng được thực hiện đầy đủ sẽ làm cho người 

lao động yên tâm làm việc, khuyến khích họ phát huy tính tích cực, năng động, sáng 

tạo, yêu nghề và thúc đẩy họ tận tụy, hăng say làm việc. Đồng thời, các chính sách 

này cũng là công cụ để các doanh nghiệp thu hút lao động và giữ chân nhân tài. 

Ngược lại, nếu các chính sách này không được thực hiện đầy đủ sẽ làm giảm động 

lực lao động của người lao động, bản thân người lao động cũng không có cơ hội để 

hoàn thiện và phát triển bản thân. Hậu quả là, doanh nghiệp không thể giữ chân 

được người lao động, khiến tình trạng nhảy việc, bỏ việc xảy ra nhiều, và nguy cơ 

thiếu hụt lao động là rất cao hoặc chất lượng lao động bị giảm sút. 

Như vậy, hệ thống đãi ngộ hiệu quả sẽ là chất keo kết dính giữa người lao 

động và doanh nghiệp, là kim chỉ nam của mọi chính sách phát triển doanh nghiệp. 

Nhờ đó, doanh nghiệp có sự ổn định về nhân sự để đạt được mục tiêu kinh doanh, 
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người lao động tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và sự đam mê trong công việc, làm 

việc hết lòng vì doanh nghiệp. Chính sách đãi ngộ còn là điều kiện đủ để nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đãi ngộ nhân sự 

góp phần duy trì nhân lực cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả các chức năng quản 

trị nhân lực khác.  

+ Các chính sách phúc lợi 

Phúc lợi trong doanh nghiệp bao gồm cả phúc lợi tài chính và phúc lợi phi 

tài chính; phúc lợi theo luật pháp quy định (bảo hiểm xã hội) và phúc lợi do các doanh 

nghiệp tự nguyện áp dụng. Các loại phúc lợi đều có tác dụng kích thích động viên 

nhân viên làm việc tích cực, qua đó duy trì và thu hút người có tài về làm việc cho 

doanh nghiệp. Các phúc lợi phổ biến bao gồm bảo hiểm xã hội; các chương trình 

bảo vệ sức khỏe; bảo hiểm nhân thọ theo nhóm; các loại dịch vụ khác như đưa đón 

nhân viên tới nơi làm việc; khấu trừ nếu mua sản phẩm của công ty… Ngoài ra còn 

có các phúc lợi tinh thần như tổ chức tham quan du lịch hàng năm; tổ chức các buổi 

vui chơi, thưởng cho con em cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp có thành 

tích học tập tốt… Những chính sách này tạo cho người lao động cảm thấy niềm vui 

trong công việc và sự gắn bó với cơ quan. Ở Việt Nam, việc cung cấp các phúc lợi 

cho công nhân, lao động còn hạn chế, chủ yếu được thực hiện theo luật định. Nhiều 

doanh nghiệp còn trốn tránh việc cung cấp các phúc lợi cho người lao động như trốn 

bảo hiểm xã hội, rút gắn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Điều này ảnh hưởng 

không nhỏ đến động lực làm việc của công nhân, lao động; đặc biệt là ảnh hưởng đến 

sức khỏe, thể lực và khả năng tái sản xuất sức lao động của họ trong doanh nghiệp.  

+ Môi trường làm việc 

Môi trường làm việc là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp có điều kiện thuận 

lợi hơn trong việc thu hút nhân lực, đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao. Nhằm tạo 

lập môi trường làm việc thực sự thân thiết, gắn bó và được duy trì bền vững, việc 

xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Văn hóa doanh 

nghiệp có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Các nhà 

quản trị đều hiểu rằng phương thức quản trị dựa vào sự giám sát và chỉ huy nghiêm 

ngặt là không còn phù hợp. Nó dần bị thay thế bởi một phương thức quản lý chú 

trọng nhiều hơn đến tính nhân văn, một phương thức có khả năng kích thích tính tự 
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chủ, sáng tạo của người lao động. Dưới góc độ môi trường làm việc, văn hóa doanh 

nghiệp được phân tích trên các tiêu chí cơ bản: Tác phong làm việc, phong cách 

lãnh đạo, quan hệ giữa các nhân viên và đặc điểm nhân viên. Nếu các nhà quản trị 

quan tâm tốt đến các yếu tố này và tạo ra môi trường làm việc thân thiện cho người 

lao động họ đã kích thích tối đa khả năng sáng tạo của họ, kích thích niềm yêu nghề, sự 

say mê, gắn bó với công việc. Đồng thời, một môi trường làm việc thân thiện sẽ là 

cơ sở để tạo ra các mức NSLĐ cao và sự sáng tạo tối đa trong doanh nghiệp. 

2.3.2. Các yếu tố khách quan 

2.3.2.1. Hội nhập quốc tế 

Hội nhập quốc tế đã và đang ảnh hưởng lớn mạnh đến phát triển KT-XH 

của các quốc gia, các địa phương, trong đó có ảnh hưởng đến PTNL NCN. Trước 

hết, hội nhập kinh tế tạo ra sự thay đổi lớn về cơ cấu công nghiệp của các quốc gia, 

các địa phương do hậu quả của quá trình phân công lao động quốc tế. Các quốc gia, 

địa phương sẽ phát triển những NCN được cho là có lợi thế hơn so với các quốc gia 

và các địa phương khác. Đồng thời, hội nhập quốc tế mở rộng cơ hội thu hút đầu tư 

nước ngoài giữa các quốc gia nhằm mở rộng thị trường và giảm thiểu chi phí sản 

xuất. Hệ quả là, mỗi quốc gia, mỗi địa phương đều xuất hiện những ngành nghề 

kinh doanh mới với công nghệ, phương thức quản lý, phương thức sản xuất tiên tiến 

được hội nhập từ các quốc gia phát triển hơn. Từ đó, cơ cấu nhân lực NCN của các 

quốc gia cũng dịch chuyển làm gia tăng nhu cầu nhân lực ở những ngành nghề mới 

với đòi hỏi cao hơn về trình độ CMKT, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc.  

Hội nhập quốc tế cũng tạo ra cơ hội mở rộng TTLĐ, hình thành TTLĐ toàn 

cầu. TTLĐ càng phát triển thì áp lực cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm càng lớn, 

động lực nâng cao CLNL công nghiệp càng lớn. Muốn tìm được việc làm có chất 

lượng buộc nhân lực NCN phải tự hoàn thiện, phát triển năng lực bản thân để đáp 

ứng những yêu cầu cao hơn của các nhà tuyển dụng. Trình độ chuyên môn cao, có 

năng lực sáng tạo và kỹ năng tốt, giỏi ngoại ngữ và văn hóa quốc tế, được coi là 

những phẩm chất mới cần có của nhân lực NCN trong TTLĐ toàn cầu. Điều này đặt 

ra yêu cầu đối với PTNL NCN cần đáp ứng cao hơn những đòi hỏi của TTLĐ toàn 

cầu. Thay đổi cơ cấu, nâng cao CLNL và đáp ứng cao hơn nhu cầu xã hội là mục tiêu 

chính PTNL công nghiệp. PTNL công nghiệp cũng cần phải đi trước một bước, đón 
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đầu nhu cầu thị trường gắn với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và trình độ 

phát triển của công nghệ. 

2.3.2.2. Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của khoa học, kỹ thuật 

và công nghệ 

Thế giới đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ, công nghiệp làm 

thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp của con người - 

cách mạng công nghiệp 4.0. Nếu như công nghiệp 1.0 - dựa trên năng lượng hơi 

nước; Công nghiệp 2.0 - dựa trên năng lượng điện; Công nghiệp 3.0 - dựa vào công 

nghệ điện tử và công nghệ thông tin thì công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng công 

nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, 

phương thức sản xuất như công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu 

mới, công nghệ tự động hóa, người máy,... Công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc tạo ra các "nhà máy thông minh" hay "nhà máy số" mà ở đó, công nghệ sản 

xuất và NSLĐ được tăng lên gấp bội. Đồng thời, sản xuất đơn chiếc theo nhu cầu 

của mỗi khách hàng sẽ thay thế cho sản xuất hàng loạt; công nghệ sản xuất được cập 

nhật liên tục mà không cần thay đổi các yếu tố vật chất của công nghệ. Cách mạng 

công nghiệp 4.0 ảnh hưởng sâu sắc đến nền SXCN của thế giới, không loại trừ các 

địa phương ở mỗi quốc gia. Một mặt, cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra những yêu 

cầu cao hơn về nhu cầu nhân lực, mặt khác tạo động lực khuyến khích PTNL. Cuộc 

cách mạng này cũng có thể phá vỡ TTLĐ và mang lại sự bất bình đẳng xã hội lớn 

hơn. Khi tự động hóa thay thế con người trong toàn bộ nền kinh tế, người lao động 

sẽ bị dư thừa và điều đó làm trầm trọng hơn khoảng cách giữa lợi nhuận so với 

đồng vốn và lợi nhuận so với sức lao động. Mặt khác, xét về tổng thể, các công việc 

an toàn và thu nhập cao hơn có thể sẽ gia tăng sau khi công nghệ thay thế dần con 

người. Trong tương lai tài năng, chứ không phải là vốn, sẽ là yếu tố quan trọng bậc 

nhất, cốt lõi của sản xuất. Điều này sẽ làm phát sinh một thị trường việc làm ngày 

càng phân hóa theo hai nhóm: "kỹ năng thấp/lương thấp" và "kỹ năng cao/ lương 

cao", viễn cảnh này sẽ góp phần làm gia tăng những mâu thuẫn trong xã hội. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, 

kỹ thuật và công nghệ làm cho đổi mới công nghệ sản xuất và quản lý trở thành 

hoạt động tất yếu của các DNCN. Sự phát triển của tri thức và khoa học, công nghệ 
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cho ra đời những ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, công nghệ sinh 

học, công nghệ nano, công nghệ robot… Những ngành công nghệ này tạo ra các 

mức NSLĐ cao hơn, dần tỏ ra ưu thế hơn và thay thế cho các ngành công nghệ 

trước đó. Cũng chính từ sự phát triển của tri thức và khoa học công nghệ nên sự trao 

đổi thông tin giữa các quốc gia diễn ra nhanh hơn, thuận lợi hơn nên thế giới đã trở 

nên "phẳng" hơn. Hệ quả của nó là sự tham gia của các quốc gia vào chuỗi sản xuất 

toàn cầu cũng càng ngày càng sâu rộng hơn. Chính vì vậy, phát triển khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ đã trở thành lựa chọn chính của nhiều quốc gia, doanh nghiệp 

trong quá trình phát triển kinh tế. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật và 

công nghệ đặt ra những yêu cầu nhất định đối với PTNL, trong đó có nhân lực NCN.  

Thế giới đang có xu hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ kinh tế công 

nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Trong nền kinh tế thị trường thì tri thức và khoa 

học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất chính thay thế cho các nguồn lực trước 

đó như tài nguyên, vốn... Phát triển công nghệ được coi là một trong ba yếu tố quan 

trọng để phát triển kinh tế tri thức (đổi mới chính sách, phát triển công nghệ và nâng 

cao CLNL) mà phát triển công nghệ lại dựa trên nền tảng chính là nhân lực trong 

doanh nghiệp. Tốc độ phát triển công nghệ của mỗi quốc gia không chỉ phụ thuộc 

vào vai trò chủ thể của nhân tố con người, mà quan trọng hơn là tri thức của con 

người trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp quyết định khả năng, tốc độ và chất 

lượng của đổi mới công nghệ. Vì thế, phát triển công nghệ đặt ra những yêu cầu cụ 

thể cho PTNL, đồng thời cũng đòi hỏi PTNL cần phải có những chuyển biến tích 

cực để phù hợp với yêu cầu của phát triển công nghệ, cụ thể là:  

Một là, phát triển công nghệ làm gia tăng nhu cầu nhân lực trong các ngành 

công nghệ mới như công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, 

công nghệ nano, tự động hóa trình độ cao…  

Hai là, phát triển công nghệ làm gia tăng nhu cầu đối với lao động có kỹ 

năng do xu hướng phát triển công nghệ dùng nhiều kỹ năng với cách tổ chức lao 

động mới. 

Ba là, phát triển công nghệ làm gia tăng nhu cầu về lao động có trình độ 

CMKT cao. Theo xu hướng phát triển chung thì không chỉ các ngành mũi nhọn, 

những ngành kỹ thuật cao mới đòi hỏi lao động có trình độ CMKT cao mà ở tất cả 
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các ngành, các lĩnh vực đều đòi hỏi người lao động không chỉ có những tri thức nhất 

định, mà phải có tri thức và kỹ năng cao, tức phải có trình độ CMKT. 

Bốn là, trong nền sản xuất sử dụng công nghệ cao đòi hỏi phải có khả năng 

sáng tạo ra cái mới. Khả năng sáng tạo của nhân lực quyết định tốc độ phát triển của 

khoa học, công nghệ. Trong SXCN thì vốn là số một, trong nền kinh tế thị trường 

thì tri thức và khả năng sáng tạo là số một. 

Năm là, vai trò và địa vị của bộ phận lao động trí tuệ trong cơ cấu nhân lực 

được đề cao, có sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tri thức hóa. 

Từ những yêu cầu như vậy, bài toán PTNL của các quốc gia cần đảm bảo 

các yêu cầu sau:  

Một là, đảm bảo đủ số lượng: Từ những luận điểm trên có thể khẳng định, 

quá trình phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ đặt ra yêu cầu đối với PTNL là 

phải đảm bảo đủ về số lượng. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự xuất hiện của 

những công nghệ mới, những công cụ lao động mới (robot) có thể dẫn tới làm giảm 

nhu cầu lao động do NSLĐ tăng nhanh nhưng đó là những lao động phổ thông với 

kỹ năng thấp, không có CMKT, thiếu kinh nghiệm. Ngược lại, là sự gia tăng nhu 

cầu lao động có chuyên môn, có kỹ năng, đòi hỏi trí tuệ cao. Điều này buộc các nền 

kinh tế cần điều chỉnh lại cơ cấu nhân lực, gia tăng nguồn cung nhân lực đã qua đào 

tạo, có trình độ cao và lao động làm việc trong các ngành công nghệ cao; biến công 

nhân, người lao động thành những công nhân có tri thức, người lao động có tri thức 

ở mức độ cao tương ứng (thậm chí là vượt) so với nhu cầu của nền kinh tế thị trường. 

Khả năng đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng có thể 

nói quan trọng nhất vẫn là chính sách giáo dục của quốc gia, đặc biệt là trong định 

hướng nghề nghiệp, định hướng đào tạo và đào tạo gắn với nhu cầu xã hội.  

Hai là, phải có chất lượng cao: Tất nhiên, khi khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ phát triển thì lao động trong tất cả các ngành, nghề phải là lao động có chất 

lượng cao. Kinh nghiệm của các nước phương Tây cho thấy, để tuyển chọn nhân tài 

và đánh giá PTNL trong điều kiện phát triển cao về khoa học, kỹ thuật và công nghệ 

họ đã đưa ra một hệ thống các tiêu chí sau: "Có trình độ về toán học, có thực tiễn 

trong một lĩnh vực nghiên cứu phát triển nào đó, có tri thức cơ bản về máy tính, 

nắm được phương pháp quản lý hiện đại, có trình độ ngoại ngữ, có tri thức cơ bản 
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về khoa học xã hội, đặc biệt về pháp luật, kinh tế, lịch sử, văn hóa". Còn ở Trung 

Quốc lại đưa ra nhiều tiêu chí như: "Có năng lực tư duy logic, khả năng phục tùng 

mệnh lệnh, khả năng hợp tác với người khác, tính sáng tạo, năng lực kế thừa tính sáng 

tạo của người khác, lịch sử cá nhân, tình hình quan hệ xã hội và gia đình, tri thức văn 

hóa dân tộc và tri thức khoa học kỹ thuật hiện đại; và phẩm chất tư tưởng". Để đảm 

bảo các tiêu chí này các quốc gia thường có chính sách phát triển rõ rằng bao gồm 

chính sách về y tế, về giáo dục, về đãi ngộ nhân tài, về đầu tư tài chính cho phát 

triển nhân tài và có thể là cả sự khuyến khích gia tăng những gen tốt trong xã hội.  

2.3.2.3. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của Việt Nam và khả 

năng tham gia của công nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu 

Ở Việt Nam, từ Đại hội III của Đảng (năm 1960) đã xác định PTCN là 

nhiệm vụ trọng tâm, là động lực của phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ. Bước 

vào thời kỳ đổi mới, trên cơ sở phân tích khoa học các điều kiện trong nước và quốc 

tế, Đảng đề ra những quan điểm mới chỉ đạo quá trình thực hiện CNH, HĐH đất 

nước trong điều kiện mới. Năm 1996, Đại hội VIII của Đảng đưa ra mục tiêu phấn 

đấu đến năm 2020 về cơ bản đưa nước ta thành một nước công nghiệp theo hướng 

hiện đại. Những quan điểm này được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương khóa VII nêu ra và được phát triển, bổ sung qua các Đại hội VIII, IX, X, XI 

của Đảng. Qua các thời kỳ, mục tiêu PTCN của Việt Nam thường xuyên được đề 

cập, nhấn mạnh tuy có điều chỉnh để phù hợp với thực trạng PTCN Việt Nam và xu 

hướng PTCN thế giới. Cơ cấu NCN của Việt Nam cũng có sự chuyển dịch theo thời 

gian từ chỗ ưu tiên PTCN nặng như công nghiệp cơ khí, công nghiệp đóng tàu, 

công nghiệp khai khoáng đến PTCN nặng song song với PTCN nhẹ và nông nghiệp, 

hay PTCN trên cơ sở có ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ. Sự chuyển dịch cơ 

cấu NCN cũng đòi hỏi cần có sự chuyển dịch trong chiến lược PTNL của ngành. 

Công nghiệp nặng đòi hỏi cao hơn về sức khỏe, thể lực của nguồn NL; công nghiệp 

nhẹ, công nghiệp chế biến đòi hỏi sự cần cù, bền bỉ của con người còn công nghiệp 

chế tạo lại đòi hỏi NNL có khả năng sáng tạo cao. 

Sau 30 năm đổi mới, NCN nước ta đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng 

(16%/năm), song chủ yếu dựa vào các ngành khai khoáng, gia công, nặng về thâm 

dụng tài nguyên mà coi nhẹ công nghiệp chế biến, chế tạo - ngành có giá trị gia tăng 
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cao, bền vững và lâu dài. Mức tăng trưởng các doanh nghiệp chế biến, chế tạo chỉ 

đạt 1,6%/năm. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định công nghiệp của Việt Nam đã tụt 

hậu, ở "dưới đáy" theo đúng nghĩa. Những chiến lược, mục tiêu được "vẽ ra" quá xa 

vời, không dựa trên căn cứ xác thực; chính sách phát triển là sản phẩm duy ý chí. 

Giá trị của chế biến, chế tạo chiếm tới 90% GTSXCN, nhưng đóng góp cho GDP 

rất thấp do phải nhập khẩu linh kiện, phụ tùng [117]. Để NCN Việt Nam thật sự ổn 

định và phát triển bền vững, lâu dài, cần tập trung vào những lĩnh vực đem lại giá trị 

gia tăng cao, có đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp vào nền kinh tế, giảm tình trạng 

nhập siêu và tạo nhiều việc làm cho người lao động. 

Việt Nam cũng đang quan tâm và đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào một số 

ngành, lĩnh vực chủ chốt, mũi nhọn để đem lại hiệu quả kinh tế cao như công nghiệp 

chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp thép, công nghiệp đóng tàu,… Mặc dù, hiện 

nay, để "chen chân" vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với nhiều sản phẩm công nghiệp 

chế tạo đang là bài toán khá hóc búa do tiềm lực các doanh nghiệp mỏng, kinh nghiệm 

hạn chế. Vì vậy, cần tăng tính liên kết giữa các doanh nghiệp cùng nhóm ngành 

theo hướng bổ trợ lẫn nhau. Đây được coi là giải pháp duy nhất, cốt lõi để PTCN. 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và hình thành chuỗi giá trị toàn cầu cũng 

là cơ hội lớn cho Việt Nam có thể PTCN hỗ trợ. Sự có mặt của nhiều doanh nghiệp 

FDI tại Việt Nam mở ra một thị trường rộng lớn cho công nghiệp hỗ trợ của Việt 

Nam nếu các DNCN của Việt Nam biết liên kết với nhau cả trong SXKD và đầu tư. 

Có thể khẳng định, PTCN hỗ trợ là cầu nối để Việt Nam có thể tham gia chuỗi giá 

trị toàn cầu, thay thế cho công nghiệp chế biến, gia công, lắp ráp như hiện nay. 

Sự phát triển của công nghiệp Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào sự PTNL cho 

NCN vì PTCN đòi hỏi NNL có trình độ CMKT cao. Trước hết đó là đội ngũ doanh 

nhân dám chấp nhận đầu tư, dám mạo hiểm và kiên trì theo đuổi mục tiêu vì thành 

công trong công nghiệp không bao giờ là thành công ngắn hạn, không thể là thương 

vụ mang tính chụp giật, đầu cơ, ăn xổi ở thì. Tiếp đó là đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, 

các kỹ sư, công nhân kỹ thuật trình độ cao, thợ lành nghề. Họ là những người sáng 

tạo ra công nghệ, cũng là những người đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ vào 

thực tiễn. Công nhân trong xã hội công nghiệp phát triển cũng là những người có kỹ 

năng, được đào tạo với ý thức tác phong, kỷ luật lao động cao. 
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2.3.2.4. Thị trường lao động ngành công nghiệp 

Thị trường lao động phát triển, người chủ doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm 

được nhân lực có trình độ, kỹ năng đáp ứng nhu cầu SXKD của doanh nghiệp; 

người lao động cũng dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực và sở trường 

của mình. Muốn thúc đẩy sự phát triển của TTLĐ NCN, trước hết cần gia tăng 

nguồn cung nhân lực cho NCN, đặc biệt là nguồn cung nhân lực có chất lượng cao. 

Điều này có thể thực hiện thông qua các biện pháp: (i) Nâng cao chất lượng cung 

lao động (đặc biệt là lao động chất lượng cao) bằng cách mở rộng quy mô và nâng 

cao chất lượng đào tạo; (ii) Cải thiện điều kiện sống và điều kiện làm việc để tăng 

cường sức khỏe, thể lực cho người lao động và tạo điều kiện để họ phát triển nghề 

nghiệp của bản thân; (iii) Tạo khung pháp lý của TTLĐ đảm bảo cho người lao 

động được tự do tham gia vào các ngành nghề khác nhau của hệ thống phân công 

lao động xã hội. Sự phát triển của hệ thống thông tin TTLĐ sẽ là cầu nối tốt giữa 

người sử dụng lao động và người lao động. Hệ thống thông tin TTLĐ cần đảm bảo 

đầy đủ, chính xác, cung cấp kịp thời để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động 

cũng như các CSĐT, nhà hoạch định chính sách trong việc ra các quyết định về lao 

động, việc làm; bao gồm hệ thống thông tin về cung lao động, cầu lao động, hệ 

thống thông tin hỗ trợ tìm việc… Mối quan hệ giữa cung và cầu lao động sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến mức tiền công trả cho người lao động vì thế, đảm bảo sự cân đối 

cung cầu lao động là rất quan trọng vì nó đảm bảo mức thu nhập của người lao động 

cũng như chi phí tiền lương của các doanh nghiệp. 

Cạnh tranh thu hút nhân lực của doanh nghiệp trong cùng ngành tác động 

mạnh đến số lượng và CLNL của mỗi doanh nghiệp. Nó tạo ra sự di chuyển nhân 

lực từ doanh nghiệp này đến doanh nghiệp khác, đặc biệt là nhân lực chất lượng 

cao, dẫn đến sự biến động về số lượng lao động trong các doanh nghiệp. Từ đó, ảnh 

hưởng đến các chính sách thu hút, tuyển chọn, đào tạo và PTNL trong các doanh 

nghiệp. Trong những năm qua các DNCN gặp phải tình trạng thiếu lao động cục bộ 

là do tình hình cạnh tranh gay gắt về nhân lực giữa các DNCN. Hiện tượng "nhảy 

việc" để có công việc tốt hơn diễn ra thường xuyên đối với nhiều lao động, đặc biệt 

là nhân lực qua đào tạo chất lượng cao. Nguyên nhân của tình trạng trên là do các 

chính sách đãi ngộ cho người lao động không thực sự hấp dẫn cũng như sự phát 
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triển ngắn hạn của nhiều doanh nghiệp. Hệ quả tất yếu là làm biến động số lượng và 

cơ cấu nhân lực làm giảm NSLĐ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

2.3.2.5. Chất lượng của hệ thống giáo dục quốc dân 

Chất lượng của hệ thống GD-ĐT của quốc gia ảnh hưởng đến PTNL NCN 

của quốc gia đó nên có ảnh hưởng nhất định đến PTNL NCN của. Đó là sự ảnh 

hưởng toàn diện ở cả ba khía cạnh quy mô, chất lượng và cơ cấu NLCN. Về quy 

mô, chất lượng hệ thống GD-ĐT góp phần nâng cao trình độ của NLCN, nhờ đó, nhu 

cầu về số lượng NLCN của mỗi địa phương giảm do NSLĐ cao. Hệ thống GD-ĐT 

có chất lượng cũng nâng cao thể lực, trí lực và tâm lực của NLCN, đặc biệt là nâng 

cao trí lực của NLCN làm tăng khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng NLCN của các 

tỉnh. Và, sự thay đổi về số lượng, CLNL dẫn đến sự thay đổi về cơ cấu NLCN của 

tỉnh. Ở một quốc gia có hệ thống giáo dục quốc dân phát triển, tư duy, nhận thức và 

kỹ năng của lực lượng lao động được cải thiện là nguồn cung lớn cho các DNCN 

của các địa phương có thể lựa chọn, thu hút, quy tụ về làm việc. Ngược lại, một hệ 

thống giáo dục quốc dân kém phát triển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào 

tạo của địa phương và ảnh hưởng đến chất lượng cung NLCN của quốc gia.  

Ở Việt Nam, hệ thống giáo dục quốc dân mang tính đồng nhất cao do sự 

quản lý chung của Bộ chủ quản. Tuy mỗi CSĐT có mục đích, nội dung và chương 

trình đào tạo khác nhau nhưng đều phải dựa trên chương trình khung do Bộ GD-ĐT 

ban hành. Nhìn chung, hệ thống đào tạo CMKT và dạy nghề đang bị mất cân đối 

giữa các ngành nghề, cấp bậc và chương trình đào tạo; không phù hợp với nhu cầu 

tuyển dụng của các DNCN. Nhà nước khuyến khích người lao động học tập để nâng 

cao trình độ tay nghề, học lên trình độ cao hơn nhưng lại không phù hợp với đặc 

điểm sử dụng lao động của các DNCM và toàn bộ nền kinh tế. Ngoài ra, việc 

chương trình đào tạo nặng về lý thuyết, không có quy hoạch, thiếu tập trung đã tạo 

ra những sản phẩm đào tạo không đồng bộ, làm cho việc cải thiện chất lượng lao 

động sau khi tuyển dụng khó khăn hơn.  

Nhiều nghiên cứu về GD-ĐT ở thế kỷ XXI cho rằng việc GD-ĐT cần phải 

dựa trên 4 trụ cột chính của xã hội học tập là: Thứ nhất, học tri thức là học kiến thức 

để thích ghi với những thay đổi của khoa học công nghệ và KT-XH, đó là "giấy 

thông hành cho việc học suốt đời". Thứ hai, học làm việc là học nghề, phát triển khả 
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năng đương đầu với những tình huống khác nhau và làm việc trong tập thể, những 

kỹ năng làm việc, cách tham gia các hoạt động nghề nghiệp, xã hội. Thứ ba, học 

cách tồn tại là đòi hỏi phải có khả năng tự quản và phán đoán cao, tăng cường trách 

nhiệm cá nhân để đạt được mục tiêu chung. Thứ tư, học cách chung sống là khả 

năng hiểu biết người xung quanh, lịch sử, truyền thống, văn hóa tinh thần người 

khác, biết phân tích nguy cơ và thách thức, khả năng thực hiện đề án chung và giải 

quyết xung đột thông minh và hòa bình. Như vậy, nhiệm cụ của hệ thống giáo dục 

quốc dân là phải giúp người học có thể học tri thức, học làm việc, học cách tồn tại 

và học cách chung sống với nhau. Trong xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển của nền 

kinh tế thị trường với công nghệ hiện đại đòi hỏi NLCN phải có khả năng chiếm 

lĩnh khoa học và công nghệ cao mới có thể đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Do 

đó, GD-ĐT trở thành nhiệm vụ chiến lược có tầm quan trọng hàng đầu ở mỗi quốc 

gia. Đối với các DNCN, chất lượng của hệ thống GD-ĐT ảnh hưởng đến cơ hội lựa 

chọn NLCN có chất lượng phù hợp vào làm việc trong các doanh nghiệp. Là một 

nhân tố quan trọng quyết định trình độ công nghệ áp dụng, tốc độ phát triển và hiệu 

quả SXKD của doanh nghiệp. Chất lượng của hệ thống GD-ĐT quốc dân ảnh 

hưởng đến PTNL NCN ở tất cả các địa phương. 

2.4. Tiêu chí đánh giá phát triển nhân lực ngành công nghiệp của tỉnh 

Tiêu chí (criterion) là các tiêu chuẩn dùng để kiểm định hay để đánh giá 

một đối tượng, bao gồm các yêu cầu về CL, mức độ, hiệu quả, khả năng tuân thủ 

các qui tắc và qui định, kết quả cuối cùng và tính bền vững của các kết quả đó. 

Tiêu chí đánh giá PTNL trong DNCN bao gồm:  

* Tiêu chí đánh giá sự phát triển quy mô nhân lực NCN của tỉnh, bao gồm: 

+ Số lượng nhân lực công nghiệp của tỉnh; 

+ Tỷ lệ nhân lực công nghiệp so với quy mô dân số, dân số trong độ tuổi 

lao động; 

+ Tỷ lệ giữa nhân lực làm việc thường xuyên và không thường xuyên trong 

ngành công nghiệp; 

Trong luận án này, tác giả sử dụng tiêu chí số lượng, tỷ lệ nhân lực công 

nghiệp so với quy mô dân số và dân số trong độ tuổi lao động để đánh giá về quy 

mô nhân lực NCN. 
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* Tiêu chí đánh giá sự phát triển về CLNL NCN của tỉnh, gồm: 

+ Về thể lực 

- Chiều cao, cân nặng bình quân của nhân lực NCN 

- Tỷ lệ nhân lực NCN ở mỗi cấp độ béo - gầy 
Nbgi Rbni = 
N 

x 100% 

Rbgi: Tỷ lệ nhân lực có cấp độ béo, gầy i. 

Nbgi: Số lao động có cấp độ béo, gầy i (i: các cấp độ béo, gầy: từ quá gầy 

đến quá béo) 

N: Tổng số lao động trong DNCN 

- Tỷ lệ nhân lực NCN ở mỗi cấp độ sức khỏe 
Nski Rski = 
N 

x 100% 

Rski: Tỷ lệ nhân lực đạt sức khỏe loại i (loại 1 đến 5). 

Nski: Số lao động đạt sức khỏe loại i 

N: Tổng số lao động trong DNCN 

Chỉ số này tính theo các dấu hiệu đặc trưng khác nhau của nhân lực trong 

các DNCN như tính cho từng nhóm tuổi, giới tính, trình độ CMKT,… 

- Tỷ lệ nhân lực suy giảm khả năng LĐ 
Nskknlđ Rskknlđ = 

N 
x 100% 

Rskknlđ: Tỷ lệ người suy giảm khả năng lao động. 

Nskknlđ: Số người suy giảm khả năng lao động. 

N: Tổng số lao động trong DNCN 

Những người suy giảm khả năng lao động là những người mắc các bệnh nghề 

nghiệp, bệnh mãn tính, bị tai nạn lao động hoặc là những người cao tuổi,… qua giám 

định của hội đồng y khoa xác định có mức suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 80%. 

- Tỷ lệ nhân lực NCN mắc bệnh 
Nmbt Rmbt = 

N 
x 100% 

Rmbt: Tỷ lệ nhân lực mắc bệnh tật  

Nmbt: Số người mắc bệnh tật  

N: Tổng số lao động trong DNCN 
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Trong luận án này, tác giả sử dụng tiêu chí chiều cao, cân nặng bình quân 

của nhân lực NCN; tỷ lệ nhân lực NCN ở mỗi cấp độ béo - gầy và số ngày nghỉ ốm 

bình quân để đánh giá về sức khỏe, thể lực của nhân lực NCN. 

+ Về trí lực  

- Tỷ lệ nhân lực NCN ở mỗi cấp của trình độ giáo dục phổ thông 
 

Ntđvhi Rtđvhi = 
N 

x 100% 

Rtđvhi: Tỷ lệ nhân lực ở trình độ giáo dục phổ thông i (chưa tốt nghiệp tiểu 

học, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học phổ thông). 

Ntđvhi: Số nhân lực đạt sức khỏe loại i 

N: Tổng số nhân lực công nghiệp của tỉnh 

- Tỷ lệ nhân lực NCN đã qua đào tạo CMKT 
 

Nqđt Rqđt = 
N 

x 100% 

Rqđt: Tỷ lệ nhân lực đã qua đào tạo 

Nqđt: Số nhân lực qua đào tạo 

N: Tổng số nhân lực công nghiệp của tỉnh 

- Tỷ lệ nhân lực ở mỗi cấp trình độ đào tạo CMKT 
 

Ncmkti Rcmkti = 
N 

x 100% 

Rcmkti: Tỷ lệ nhân lực có trình độ CMKT i. 

Ncmkti: Số nhân lực công nghiệp có trình độ CMKT i (i: là cấp trình độ đào 

tạo CMKT, bao gồm 5 cấp độ đào tạo từ trình độ sơ cấp/học nghề trở lên cho đến 

những người qua đào tạo đại học và trên đại học) 

N: Tổng số nhân lực công nghiệp của tỉnh 

- Tỷ lệ nhân lực đạt chuẩn kỹ năng 
 

Nkn Rkn = 
N 

x 100% 

Rcmkti: Tỷ lệ nhân lực có kỹ năng 

Ncmkti: Số nhân lực có kỹ năng 

N: Tổng số nhân lực công nghiệp của tỉnh 

- Thâm niên công tác bình quân của nhân lực NCN 
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Tnct TNCTbq = 
N 

TNCTbq: Thâm niên công tác bình quân của nhân lực NCN 

Tnct: Tổng số năm công tác của nhân lực NCN 

N: Tổng số nhân lực công nghiệp của tỉnh 

Trong luận án này, tác giả sử dụng tiêu chí tỷ lệ nhân lực NCN ở mỗi cấp 

của trình độ giáo dục phổ thông, tỷ lệ nhân lực NCN đã qua đào tạo CMKT, tỷ lệ nhân 

lực ở mỗi cấp trình độ đào tạo CMKT để đánh giá về trí lực của nhân lực NCN. 

+ Về tâm lực của nhân lực NCN 

- Tiêu chí đánh giá tác phong, kỷ luật lao động: Chỉ ý thức, thái độ và tinh 

thần trách nhiệm của người lao động trong việc chấp hành nội quy, quy chế của 

doanh nghiệp, những quy định của SXCN, khả năng phối hợp với các thành viên 

khác của doanh nghiệp trong công việc,... 

- Tiêu chí đánh giá mức độ tận tụy đối với công việc: Phản ánh mức độ cần 

cù, siêng năng, sự nỗ lực, cố gắng, lòng đam mê đối với công việc, mức độ gắn bó 

và lòng trung thành đối với công việc và doanh nghiệp,… 

- Tiêu chí đánh giá khả năng nhận thức và mức độ sẵn sàng đáp ứng sự 

thay đổi công việc của người lao động: Chỉ khả năng của người lao động trong việc 

nhận biết, thích ứng một cách nhanh chóng và đáp ứng kịp thời với những yêu cầu 

công việc khi có sự thay đổi về công việc của doanh nghiệp.  

- Tiêu chí đánh giá tâm lý làm việc: Phản ánh nội tâm chủ quan của người 

lao động trong quá trình làm việc được biểu hiện thành các trạng thái tâm lý buồn 

hay vui? Có yêu thích công việc hay không? Có thoải mái khi làm việc hay không?... 

- Tiêu chí đánh giá khả năng chịu áp lực trong công việc: Phản ánh sự bền 

bỉ của con người cả về thể lực và trí lực, khả năng làm việc với cường độ lớn trong 

thời gian dài. 

* Tiêu chí đánh giá sự hợp lý về cơ cấu nhân lực NCN của tỉnh 

Các loại cơ cấu nhân lực được sử dụng phân tích trong luận án gồm: Cơ cấu 

nhân lực theo độ tuổi; cơ cấu nhân lực theo giới tính; cơ cấu nhân lực theo trình độ 

đào tạo; cơ cấu nhân lực theo địa giới hành chính; cơ cấu nhân lực theo loại hình 

doanh nghiệp; cơ cấu nhân lực theo ngành nghề SXKD. Tính hợp lý của mỗi loại cơ 
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cấu lao động được phụ thuộc vào đặc điểm của mỗi doanh nghiệp cũng như ngành 

nghề hoạt động của DNCN.  

2.5. Kinh nghiệm phát triển nhân lực ngành công nghiệp của tỉnh 

2.5.1. Kinh nghiệm của một số tỉnh ở một số quốc gia trong việc phát 

triển nhân lực ngành công nghiệp 

 Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số tỉnh ở các quốc gia như: Singapore, 

Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ, Nhật Bản... có thể rút ra một 

số kinh nghiệm sau: 

Thứ nhất, chú trọng hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược GD-ĐT 

phù hợp với xu thế phát triển của thế giới để nâng cao CLNL trong các DNCN 

Các hoạt động PTNL NCN ở một số tỉnh, địa phương ở các quốc gia được dựa 

trên việc xây dựng và thực hiện chiến lược GD-ĐT. Các địa phương tập trung khai thác 

cơ hội, lợi thế của nước đi sau, tiếp thu kho tàng tri thức của nhân loại để có những 

bước phát triển đột biến, đi nhanh hơn và rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển. 

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, việc nâng cao CLNL để thu nhận, đón bắt, khai 

thác tri thức, tạo ra tri thức mới của các nước trên thế giới nói chung và các nước 

đang phát triển nói riêng được thực hiện dưới nhiều hình thức: thông qua thương 

mại quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, cấp giấy phép công nghệ, lao động di cư tự 

do... Tuy nhiên, nền tảng vững chắc để có được nhân lực chất lượng cao là phải có 

hệ thống GD-ĐT phù hợp, có chất lượng, bởi vậy tập trung đầu tư cho GD-ĐT được 

coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nếu không đầu tư cho GD-ĐT sẽ không thể 

có nhân lực chất lượng cao để tiếp thu và sử dụng được công nghệ mới. Mặt khác, 

khi có công nghệ mới thì lại thúc đẩy và có điều kiện hơn nữa để đầu tư vào giáo 

dục và do vậy làm cho việc nâng cao CLNL trở lên thuận lợi và nhanh chóng hơn.  

Thứ hai, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, 

công nghệ để nâng cao CLNL NCN 

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, công nghệ có vị trí then chốt 

trong việc bồi dưỡng, đào tạo nhân lực có chất lượng cao, có những nhà khoa học 

giỏi, đáp ứng những đòi hỏi cao của nền kinh tế thị trường, nâng cao tiềm lực và 

khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. 
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Việc đưa ra các chính sách nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, 

các trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng của Nhà nước có vai trò quan 

trọng trong việc thu hút và đào tạo thế hệ các nhà khoa học và kỹ sư sáng tạo tri 

thức mới. Các thể chế của trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng được nhìn 

nhận như một chất dẫn xuất cho việc chuẩn bị và phân phối nguồn vốn con người 

cho các NCN mới sử dụng nhiều tri thức trong trung hạn. Bởi thế, hướng quan trọng 

nhất trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu là gắn nghiên cứu với ứng dụng 

thực tế và những ưu tiên trong phát triển kinh tế. Các nước đã đưa ra nhiều biện 

pháp để đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng, mở rộng quy 

mô của việc nghiên cứu; khắc phục tình trạng lãng phí nguồn vốn do đầu tư tràn lan, 

kém hiệu quả. Được sử dụng nhiều nhất là tăng ngân sách cho nghiên cứu và triển 

khai ứng dụng. Chính phủ các nước đều đưa ra những chính sách khuyến khích khu 

vực sản xuất tư nhân tham gia vào hoạt động nghiên cứu, bằng cách thành lập các 

trung tâm nghiên cứu của riêng mình, kết hợp với các trung tâm, các viện nghiên 

cứu của Nhà nước thông qua việc đưa ra yêu cầu, ký kết hợp đồng nghiên cứu; tài 

trợ kinh phí nghiên cứu; hoặc kết hợp cả hai hình thức trên. Giới doanh nghiệp đã 

thực sự nhận thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu để hợp lý hóa sản xuất, đưa 

ra các phát minh sáng chế mới để góp phần giữ được vị thế của mình. Xuất phát từ 

vai trò của nghiên cứu, ứng dụng nên ở các nước phát triển, các hãng tư nhân đã 

nắm một tỷ trọng lớn về vốn đầu tư nghiên cứu và phát triển, đồng thời còn tham 

gia tài trợ cho nghiên cứu cơ bản ở một số lĩnh vực.  

Một số số liệu nghiên cứu cho thấy, mức tham gia vào việc nghiên cứu của 

các hãng tư nhân tăng tỷ lệ thuận với sự phát triển của nền công nghiệp trong nước. 

Hiện nay, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan đã đưa ra được những khuyến khích 

đúng đắn cho các hãng tư nhân nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Trong số này, 

Hàn Quốc đứng ở vị trí đầu bảng khi nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của các 

hãng tư nhân chiếm 2,3% GDP (và 80% toàn bộ việc nghiên cứu và triển khai của 

cả nước), một trong những nước có tỷ lệ cao nhất trên thế giới. 

Bên cạnh đó, các nước còn cải cách phương thức hoạt động, cơ chế quản lý 

đối với các trung tâm, viện nghiên cứu. Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc đã đưa ra 

những chương trình rộng lớn để cải cách các cơ quan nghiên cứu và triển khai công 
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cộng, hướng chúng vào các nhu cầu của khu vực sản xuất. Một số biện pháp đã 

được áp dụng như: công ty hóa các viện nghiên cứu, tăng đầu tư từ ngân sách của 

chính phủ, cải tiến chế độ tiền lương của những nhà nghiên cứu, có những khuyến 

khích trực tiếp đối với những hãng có đưa ra các hợp đồng nghiên cứu với các viện. 

Trung Quốc hiện có trên một triệu nhà khoa học và kỹ sư, hơn 5.000 viện nghiên 

cứu. Những cơ sở thí nghiệm nghiên cứu và những viện thiết kế đang được cơ cấu 

lại và trang bị để trở thành những công ty thực thụ.  

Thứ ba, ngăn chặn chảy máu chất xám 

Chảy máu chất xám từ các địa phương này sang địa phương khác, từ nước 

đang phát triển sang các nước phát triển đang là một trong những nguy cơ làm thiếu 

nghiêm trọng nhân lực chất lượng cao đối với các địa phương/nước có tốc độ phát 

triển và các điều kiện đãi ngộ thấp hơn. Các nước giàu đang mở rộng cửa đón nhận 

chuyên gia từ các nước đang phát triển gây thiệt hại lớn cho những nước này.  

Để bù đắp một phần chi phí, thuyết phục các chuyên gia tài năng trở về, 

nhiều địa phương/quốc gia đã áp dụng các chiến lược liên kết giữa các kiều dân có 

trí thức với địa phương/đất nước của họ. Các kiều dân này có thể nâng cao uy tín 

của đất nước họ thông qua tri thức và khả năng làm việc của chính họ. Thí dụ, đối 

với các chuyên gia lập trình phần mềm quốc tịch Ấn Độ là sự đảm bảo về chất 

lượng giống như hàng đề "made in Japan". Mạng lưới kiều dân này đang đầu tư vào 

phát triển kỹ năng của Ấn Độ. 

Các địa phương ở hai quốc gia Đài Loan và Hàn Quốc cũng đang nỗ lực để 

đảo ngược dòng chảy máu chất xám. Đây cũng là hai nước thành công hơn cả trong 

việc hồi hương chất xám. Hai nước này chú trọng hơn tới việc khuyến khích các 

kiều dân trí thức quay về nước. Hàn Quốc tập trung nâng cấp các viện nghiên cứu, 

như Viện Khoa học - công nghệ. Các chuyên gia làm việc tại đây được trao rất 

nhiều công trình nghiên cứu và được tự chủ trong quản lý công việc. Các chương 

trình tuyển dụng chuyên sâu tìm kiếm các chuyên gia, học giả lâu năm và trả họ 

mức lương cạnh tranh với mức thu nhập ở nước ngoài, cung cấp các điều kiện làm 

việc tốt hơn, hỗ trợ nhà ở và trường học cho con em họ. 

Chính phủ Singapore, bên cạnh việc đầu tư mạnh cho GD-ĐT, đã mở rộng 

tối đa việc tuyển dụng những nhân công của các công ty đa quốc gia nước ngoài 
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ngay từ khi bắt đầu quá trình công nghiệp hóa và thực hiện một chính sách năng 

động để thu hút lao động có kỹ năng và tài năng ở nước ngoài vào tất cả các lĩnh 

vực của nền kinh tế, bao gồm cả khu vực công. Việc dịch chuyển hướng tới một nền 

kinh tế dựa trên tri thức đã làm tăng mạnh vốn đầu tư vào PTNL. 

2.5.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước 

2.5.2.1. Kinh nghiệm của tỉnh Đồng Nai 

Tỉnh Đồng Nai giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh nên có nhiều thuận 

lợi trong PTCN. Tỉnh Đồng Nai có 32 KCN với tổng vốn đăng ký 1,35 tỷ USD và 

4.695 tỷ đồng. GTSXCN của tỉnh chiếm khoảng 55%, tốc độ tăng trưởng hàng năm 

đạt trên 8,5%. Để đạt được tốc độ phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Đồng Nai tập 

trung PTNL công nghiệp với nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả. Đầu tiên là 

chính sách GD-ĐT nhằm nâng cao chất lượng NLCN. Lao động đã qua đào tạo 

chiếm 83% lực lượng lao động của tỉnh. Đặc biệt, đào tạo NLCN trình độ cao luôn 

vượt kế hoạch đề ra: Giai đoạn 2011-2015, đào tạo thạc sĩ trong nước vượt 454,8% so 

với kế hoạch; chương trình đào tạo sau đại học thu hút sự tham gia của 1.604 người, 

tăng 1.248 người so với giai đoạn 2006-2010. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đồng Nai 

sẽ tập trung đào tạo bằng tiến sĩ và thạc sĩ ở nước ngoài để có được các chuyên gia 

có trình độ cao trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ thông tin, công nghệ 

sinh học, y tế và các vật liệu mới. Để có kết quả đào tạo như vậy, tỉnh đã áp dụng 

nhiều chính sách nhằm thúc đẩy PTNL như cung cấp quỹ nhà nước cho các chương 

trình đào tạo sau đại học, trao học bổng cho sinh viên, cho vay tín dụng và ra mắt 

chương trình giáo dục và nâng cao năng lực. 

Một trong những nguyên nhân tạo sự thành công trong GD-ĐT của tỉnh 

Đồng Nai là sự tham gia tích cực của doanh nghiệp trong đào tạo NLCN. Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia GD-ĐT 

nhân lực công nghiệp và hỗ trợ tài chính từ Quỹ PTNL tỉnh cho doanh nghiệp, 

người lao động khi tham gia các chương trình đào tạo. Để thu hút thêm nhiều nhà 

đầu tư, tỉnh đã cam kết cung cấp NLCN có chất lượng; đổi lại các nhà đầu tư cần 

cung cấp cho chính quyền địa phương thông tin về nhu cầu của họ cũng như các yêu 

cầu đào tạo. Sự phối hợp giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã giúp hạn 

chế việc thiếu hụt lao động trong các DNCN, nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực. 
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Ngoài chính sách GD-ĐT, Đồng Nai còn thực hiện tốt chính sách thu hút 

NLCN (đặc biệt là nhân lực chất lượng cao) về sinh sống và làm việc tại tỉnh thông 

qua việc cung cấp hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN cho công nhân, lao động. 

Tỉnh luôn khuyến khích các doanh nghiệp KCN chú ý đến việc xây dựng các khu 

ký túc xá cho công nhân. Điển hình trong đó có công ty Formosa Việt Nam đã thuê 

trọn KCN Nhơn Trạch III, có diện tích gần 300 ha để làm KCN và ký túc xá cho 

công nhân. Khu ký túc xá 9 tầng của Formosa có tổng mức đầu tư là 6.250 ngàn USD 

được thiết kế với khá nhiều phòng và trang thiết bị tiện nghi. Mỗi tầng đều có một 

phòng đọc báo, xem tivi; phòng chơi bida dành cho nam và phòng chơi bóng bàn 

dành cho nữ. Phòng tắm có chế độ nước nóng 24/24, một phòng giặt quần áo và 

một phòng dùng để phơi quần áo. Chăm sóc dinh dưỡng cho công nhân, lao động 

cũng được Formosa đặc biệt quan tâm. Ngoài bếp ăn tập thể còn có căng tin phục 

vụ ăn uống, có quầy bưu điện, quầy ngân hàng, quầy cắt tóc, quầy uốn tóc, quầy 

bách hóa, phòng y tế...  

Tỉnh Đồng Nai cũng rất tích cực trong việc huy động sự hỗ trợ của quốc tế 

trong PTNL NCN, trong số đó Nhật Bản là quốc gia hỗ trợ nhiều nhất. Năm 2015 

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA và vùng Kansai đã hỗ trợ tỉnh thực hiện 

dự án đào tạo, phát triển NNL nhằm đào tạo các kiến thức, kỹ năng cho sinh viên và 

giáo viên trường Đại học Lạc Hồng, Đại học Đồng Nai. Từ năm 2014, JICA tài trợ 

chương trình phát triển NNL NCN sản xuất, trong đó, Ban quản lý các KCN là đối 

tác chính của chính quyền tỉnh Osaka và Trung tâm trao đổi nguồn lực Thái Bình 

Dương (PREX), Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng Nai và Đại học Lạc 

Hồng là 2 đơn vị thụ hưởng chương trình. Với sự hỗ trợ của Nhật Bản, các chương 

trình hợp tác trong đào tạo nhân lực đã mang lại những hiệu quả tích cực, thu hút sự 

tham gia đông đảo của các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bản tỉnh. 

2.5.2.2. Kinh nghiệm của tỉnh Bình Dương 

Nhờ chủ trương "trải thảm đỏ" thu hút đầu tư, đến nay, tỉnh Bình Dương có 

28 KCN, 10 cụm công nghiệp. GTSXCN của tỉnh chiếm 63% trong tổng cơ cấu GDP. 

Để PTCN, Bình Dương đã thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư FDI, trong đó 

quan trọng nhất là chính sách phát triển NLCN. UBND tỉnh Bình Dương đã ban 

hành Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND, ngày 21-12-2011, về quy định chính sách 
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thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển NNL. Bằng quyết định này, các đối 

tượng được hỗ trợ tối đa nhằm yên tâm việc học tập, trang bị kiến thức để trở về xây 

dựng và phục vụ quê hương.  

Ngoài ra, một mô hình điển hình rất thành công là Trung tâm Đào tạo Việt 

Nam - Singapore (VSTC) ở Bình Dương được cho phép thành lập từ năm 1997 và 

được hỗ trợ từ Chính phủ Singapore, đặt ở vị trí đối diện KCN Việt Nam - Singapore 

(Bình Dương). Mục đích chính của VSTC là cung cấp lao động cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong KCN Việt Nam - Singapore thông qua 5 khóa đào tạo 6 

tháng, gồm các ngành nghề: bảo trì điện, bảo trì cơ khí, cơ khí chế tạo, điện tử và cơ 

điện tử. VSTC đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ với các doanh nghiệp 

ở KCN Việt Nam - Singapore, xây dựng giáo trình và các khóa học cho phù hợp với 

nhu cầu lao động của doanh nghiệp.  

Năm 2005, đã có 230 học viên tham gia các khóa học tại VSTC, trong đó 

95% là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và chưa có việc làm, và 5% là do cơ 

quan cử đi. Khi khoản hỗ trợ của Chính phủ Singapore kết thúc năm 2006, Trung 

tâm đã sáp nhập với trường trung cấp nghề của tỉnh và mở thêm các khóa đào tạo 

dài hạn. Hàng năm, số lượng học viên tham gia các khóa học tại đây là 2.000 người. 

Sự ra đời của VSTC đã góp phần quan trọng vào thu hút lao động vào làm việc 

trong các KCN thông qua việc đào tạo nghề cho người lao động phù hợp với nhu 

cầu của các doanh nghiệp KCN. 

Thực tế giải pháp này vừa có tác dụng đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho 

người lao động làm việc trong các KCN, vừa có thể đào tạo nghề cho người lao 

động để bổ sung lao động cho các doanh nghiệp ở KCN. Có thể nói, các KCN tự 

đào tạo nghề hiện nay là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để thu hút lao 

động được đào tạo vào làm việc trong những doanh nghiệp, góp phần giải quyết 

tình trạng thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật như hiện nay. 

2.5.3. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Vĩnh Phúc trong phát triển nhân lực 

ngành công nghiệp 

Từ những kinh nghiệm trên, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm đối 

với Vĩnh Phúc nói chung đối với các DNCN trên địa bàn Vĩnh Phúc nói riêng trong 

việc PTNL trong DNCN như sau: 
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Một là, cần tập trung cho công tác GD-ĐT nhằm PTNL trong các DNCN 

trên địa bàn Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc cần xây dựng chiến lược giáo dục phù hợp với 

yêu cầu phát triển của tỉnh và xu hướng phát triển trong nước cũng như quốc tế. 

Trong chiến lược đó cần tập trung đầu tư mọi nguồn lực cho GD-ĐT của Vĩnh Phúc 

nhằm nâng cao CLNL của tỉnh.  

Hai là, cần tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng khoa 

học, công nghệ trong doanh nghiệp trên cơ sở PTNL khoa học công nghệ và PTNL 

NCN. Các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết với các CSĐT, các trường đại học, 

các viện nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tế. Đồng thời thông qua 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ để PTNL trong DNCN trên địa bàn 

Vĩnh Phúc. 

Ba là, cần có chính sách thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao về làm 

việc tại các DNCN Vĩnh Phúc. Cần tiếp nhận các sinh viên ưu tú từ các trường đại 

học, các học viện trong cả nước, thu hút nhân lực chất lượng cao từ các tỉnh, địa 

phương khác và ở nước ngoài về Vĩnh Phúc làm việc. Muốn vậy Vĩnh Phúc cũng 

như các doanh nghiệp cần tạo điều kiện sống và cơ hội làm việc tốt cho lao động 

chất lượng cao thông qua các chính sách về lương, bổng, điều kiện làm việc, bố trí 

nhà ở và phúc lợi cao cho nhân lực chất lượng cao. 

Bốn là, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc 

PTNL NCN. Đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp nhận thức được vai trò quan 

trọng của PTNL trong phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất và 

nâng cao chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp cần nhận thức được PTNL là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để phát triển SXKD của doanh nghiệp.  

Năm là, cần quan tâm hỗ trợ về tài chính và khuyến khích người lao động 

không ngừng học tập, nâng cao trình độ. Đồng thời, cung cấp các cơ hội phát triển 

tương ứng cho nhân lực trong DNCN. Doanh nghiệp nên cam kết với nhân lực về 

cơ hội nghề nghiệp sau đào tạo, đảm bảo việc làm ổn định cho lao động, khuyến 

khích về vật chất cũng như tinh thần, chú trọng đề bạt những người có năng lực 

phẩm chất tốt,… Có như vậy người lao động mới hăng say làm việc, cải tiến 

phương pháp làm việc, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. 
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Sáu là, đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp và các CSĐT trong đào tạo 

NLCN. Để tránh lãng phí trong đào tạo nhân lực, các doanh nghiệp cần cung cấp 

cho các CSĐT nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp trong đó chi tiết cụ thể 

đến số lượng và chất lượng NLCN. Doanh nghiệp cũng có thể trở thành nhà đầu tư 

cho các CSĐT hay cung cấp các xưởng thực hành cho các CSĐT nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo. Xây dựng trường trong doanh nghiệp cũng là cách mà một số 

doanh nghiệp đã áp dụng và mang lại những hiệu quả tích cực.  

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 của luận án đã giải quyết được một số vấn đề sau: 

1. Làm rõ bản chất và nội hàm của khái niệm PTNL NCN của tỉnh 

2. Nêu rõ nội dung PTNL NCN của tỉnh 

3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến PTNL NCN của tỉnh 

4. Trình bày các tiêu chí đánh giá PTNL NCN của tỉnh 

5. Tìm hiểu kinh nghiệm về PTNL của một số tỉnh ở một số quốc gia trên 

thế giới và Việt Nam; rút ra các bài học vận dụng cho Vĩnh Phúc trong PTNL NCN 

của tỉnh.  

Về khái niệm, PTNL NCN của tỉnh: PTNL NCN của tỉnh là sự đảm bảo về 

quy mô, nâng cao về chất lượng và biến đổi tích cực về cơ cấu nhân lực công 

nghiệp của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực công nghiệp của tỉnh. 

Phát triển nhân lực NCN của tỉnh gắn liền với những đặc thù của SXCN. 

Đặc biệt, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ ứng dụng khoa học, công 

nghệ trong SXCN đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trình độ CMKT và kỹ năng của 

NLCN. Do đó, bài toán PTNL NCN vừa phải giải quyết bái toán nâng cao CLNL 

NCN và giải quyết lao động dôi dư khi có sự hỗ trợ của robot và dây chuyền sản 

xuất khép kín.  

Về nội dung PTNL NCN của tỉnh, ngoài những nội dung được trình bày 

trong các công trình nghiên cứu trước đây, tác giả còn bổ sung nội dung "chuẩn bị 

kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho tương lai". Đây là nội dung rất quan trọng 

của PTNL nhằm giúp cho các quốc gia/địa phương/doanh nghiệp có thể đối phó với 

sự biến đổi nhu cầu nhân lực trong SXCN cũng như phát triển nghề nghiệp cho cá 

nhân người lao động. 
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Trên cơ sở các nội dung PTNL NCN của tỉnh như trên, tác giả đã phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng đến PTNL NCN của tỉnh, trong đó phân chia thành các 

nhóm yếu tố chủ quan và khách quan. Các yếu tố chủ quan bao gồm: Chính sách 

PTNL công nghiệp của tỉnh; quy mô và chất lượng dân số; năng lực đào tạo, cung 

ứng của các CSĐT trong tỉnh; tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh; sự phát triển của 

hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe; sử dụng nhân lực của các DNCN. Các yếu tố 

khách quan gồm có: hội nhập quốc tế; sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ; sự dịch chuyển của cơ cấu NCN; TTLĐ, chất lượng của hệ thống giáo dục 

quốc dân.  

Chương 2 cũng đề xuất các tiêu chí đánh giá PTNL NCN của tỉnh bám theo 

các nội dung PTNL NCN, bao gồm: tiêu chí đánh giá sự phát triển về quy mô nhân 

lực NCN của tỉnh; sự phát triển về CLNL NCN của tỉnh; sự hợp lý về cơ cấu nhân 

lực NCN của tỉnh. 

Bài học kinh nghiệm cho các DNCN của tỉnh là: (i) tập trung cho công tác 

GD-ĐT nhằm PTNL trong các DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; (ii) tập trung 

nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đẩy mạnh 

ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp trên cơ sở PTNL khoa học công 

nghệ và PTNL NCN; (iii) có chính sách thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao về 

làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc; (iv) phát huy vai trò, trách 

nhiệm của doanh nghiệp trong việc PTNL NCN; (v) quan tâm hỗ trợ về tài chính và 

khuyến khích người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ; (vi) tăng 

cường liên kết các doanh nghiệp và CSĐT để nâng cao chất lượng đào tạo. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC  

NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC 

 

3.1. Một số đặc điểm chung về phát triển kinh tế - xã hội và phát triển 

công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

3.1.1. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 

3.1.1.1. Phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập năm 1950, do sự kết hợp của tỉnh Vĩnh 

Yên và Phúc Yên. Sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, tỉnh Vĩnh Phúc chính 

thức tái lập năm 1997. Tỉnh có diện tích tự nhiên 1.236,5 km2, với 9 đơn vị hành 

chính, trong đó có 1 thành phố (Vĩnh Yên), 1 thị xã (Phúc Yên) và 7 huyện. Tỉnh lỵ 

của Vĩnh Phúc là thành phố Vĩnh Yên, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 50km và cách 

sân bay quốc tế Nội Bài 25km.  

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh qua các giai đoạn luôn đạt ở mức cao. Giai 

đoạn 2006 - 2010 tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 18,8%/năm; trong đó công 

nghiệp - xây dựng tăng 18,51%/năm, dịch vụ tăng 13,6%/năm và nông lâm nghiệp - 

thủy sản tăng 6,31%/năm. Giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 

7,08%/năm; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 10,65%/năm, dịch vụ tăng 

7,54%/năm và nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,53%/năm. Riêng năm 2016 tăng 

trưởng kinh tế đạt 8,56% so với năm 2015, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 

9,94%/năm, dịch vụ tăng 6,26%/năm và nông lâm nghiệp-thủy sản 3,15%/năm [81]. 

Đây cũng là tiền đề quan trọng để PTCN cũng nhu phát triển văn hóa xã hội. 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch nhanh theo hướng tăng 

GTSXCN, giảm tỷ trọng các ngành dịch vụ và sản xuất nông lâm thủy sản. Giai 

đoạn 2010 - 2016, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng từ 56% lên 61,97%; tỷ 

trọng thương mại dịch vụ giảm từ 30% xuống 27,78% và tỷ trọng ngành nông, lâm 

nghiệp, thủy sản giảm từ 14%năm 1997 xuống còn 10,25% năm 2016. 

Với chủ trương tập trung thu hút PTCN và lấy đầu tư nước ngoài làm động 

lực cho phát triển, trong những năm qua cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự tăng nhanh tỷ 

trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; giảm tỷ trọng khu vực nhà nước. Khu vực 
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đầu tư nước ngoài tăng từ 8,5% năm 1997 lên 45% năm 2016; khu vực nhà nước 

giảm từ 21,1% xuống13,5%. Khu vực ngoài nhà nước hoạt động ngày càng hiệu 

quả tuy quy mô còn nhỏ. Năm 1997 khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 70,4%; 

năm 2016 giảm xuống còn 41,5%. 

Về SXCN: Công nghiệp được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với tỷ 

trọng đóng góp vào GDP lớn. Tỉnh đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, 

thu hút đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp như: chính sách PTCN hỗ trợ; lựa chọn các nhà 

đầu tư đủ năng lực để phát triển hạ tầng KCN; giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín 

dụng ưu đãi; giảm giá thuê đất và gia hạn nộp thuế đất; huy động nguồn kinh phí ứng 

trước từ doanh nghiệp để giải phóng mặt bằng nhanh; cải cách các thủ tục hành chính; 

hoàn thiện hạ tầng trong và ngoài KCN... Bằng các biện pháp đầu tư đúng đắn, NCN 

có tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, GTSXCN theo giá so sánh năm 2010 tăng 

bình quân 27,5%/năm và trở thành nền tảng của nền kinh tế. Đến nay tỉnh Vĩnh Phúc 

đã có 19 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ưu tiên phát triển với diện tích 

5,5 nghìn ha; trong đó có 11 khu được thành lập với diện tích quy hoạch 2,3 nghìn ha. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng trong và ngoài KCN của tỉnh ngày càng được hoàn thiện. 

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng có nhiều làng nghề truyền thống có vị thế trên thị 

trường như nuôi rắn Vĩnh Sơn; đá Hải Lựu; các làng nghề mộc ở Thanh Lãng, Bích 

Chu, Thủ Độ; mây tre đan Cao Phong... Sự phát triển của các làng nghề đã góp 

phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và giải 

quyết việc làm cho một lượng lớn lao động ở nông thôn, chuyển từ lao động nông 

nghiệp sang làm nghề với mức thu nhập tăng cao. 

Về nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp của tỉnh ngày càng đa dạng về cơ 

cấu sản phẩm và loại hình tổ chức. Tuy sản xuất nông hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng 

lớn nhưng loại hình sản xuất quy mô vừa và lớn dần được hình thành, kinh tế trang 

trại sản xuất hàng hóa, đặc biệt là trang trại chăn nuôi, thủy sản bắt đầu phát triển. 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn 

nuôi và giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. Tốc độ tăng trưởng GTSX nông lâm thủy 

sản theo giá so sánh 2010 bình quân giai đoạn 2011- 2016 đạt 7,72%/năm. 

Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã 

hội bình quân giai đoạn 1997-2016 tăng 18,6%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 
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đạt 1,76 tỷ USD đưa nhịp độ tăng bình quân giai đoạn 1997-2016 đạt 34,9%/năm. 

Ngoài các sản phẩm xuất khẩu truyền thống như may mặc, giày da, chè, linh kiện ô 

tô, xe máy... tỉnh đã có một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao như linh kiện máy 

tính, đệm ghế ô tô. Kim ngạch nhập khẩu tăng từ 5,8 triệu USD lên 2,55 tỷ USD 

(bình quân tăng 31,2%/năm) đáp ứng nhu cầu về nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 

phục vụ tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp. 

Về hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư: Tỉnh đặc biệt chú trọng đến cải 

thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh bằng các hoạt động xúc tiến đầu tư 

tại chỗ như giải quyết ngay các khó khăn cho doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh; đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kết quả 

thu hút đầu tư của tỉnh tăng cao, đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 856 dự án, 

gồm 227 dự án FDI với số vốn đăng ký 3,4 tỷ USD và 629 dự án FDI với số vốn 

đăng ký 49,2 nghìn tỷ đồng, trong đó có 55% dự án đang hoạt động SXKD. 

3.1.1.2. Các tiềm năng phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

Về vị trí địa lý: tỉnh Vĩnh Phúc thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nằm 

trong vùng chuyển tiếp giữa vùng gò đồi trung du với vùng đồng bằng châu thổ 

sông Hồng, địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và chia làm 3 vùng sinh 

thái: đồng bằng, trung du và vùng núi. Vĩnh Phúc cũng nằm trên quốc lộ số 2, tuyến 

đường sắt Hà Nội-Lào Cai và tuyến đường cao tốc xuyên Á Côn Minh - Lào Cai - 

Hà Nội - Hải Phòng. Đây là điều kiện thuận lợi đưa tỉnh xích gần hơn với các trung 

tâm kinh tế, công nghiệp và những thành phố lớn của đất nước và quốc tế như: hành 

lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 2 - Việt Trì - Hà Giang - 

Trung Quốc, hành lang đường 18 và đường vành đai IV thành phố Hà Nội... Vĩnh 

Phúc trở thành một bộ phận cấu thành của vành đai PTCN các tỉnh phía Bắc; chịu 

ảnh hưởng mạnh mẽ trước sự lan toả của các KCN và đô thị lớn của Hà Nội như 

KCN Bắc Thăng Long, Nội Bài, Sóc Sơn. Đây là những điều kiện thuận lợi để Vĩnh 

Phúc phát triển KT-XH cũng như PTCN.  

Cơ cấu kinh tế hợp lý: Trong cơ cấu GDP thì GTSXCN chiếm 60-65%, 

thương mại-dịch vụ chiếm 25-30%, còn lại là GTSX nông nghiệp. Đây là cơ cấu 

GDP rất tiến bộ vì Vĩnh Phúc là một tỉnh nghèo về tài nguyên khoáng sản. Điều này 

cũng cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Vĩnh Phúc trong phát triển KT-XH, đặc biệt là 
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trong PTCN. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng là một điển hình của Việt Nam về PTCN không 

dựa vào tài nguyên thiên nhiên. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đạt mức độ cao 

(trên 15%), điều đó cho thấy kinh tế của tỉnh ngày càng mở rộng về quy mô, tạo 

điều kiện thuận lợi trong PTNL và giải quyết việc làm cho người lao động. 

Điểm sáng trong thu hút đầu tư: tỉnh Vĩnh Phúc rất tích cực trong cải thiện 

môi trường đầu tư, chăm sóc các nhà đầu tư tại chỗ và rút ngắn thời gian giải quyết 

các thủ tục hành chính, nên việc thu hút đầu tư luôn đạt kết quả tốt. Các hoạt động 

xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; cơ sở hạ tầng được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp đầu tư tại Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc có 3 KCN lớn là Thăng 

Long 3, Chấn Hưng và Tam Dương II được coi là cái nôi công nghiệp của tỉnh.  

Tích cực cải cách thủ tục hành chính: Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành và tích 

cực thực hiện nhiều chính sách liên quan đến cải cách hành chính như: Nghị quyết 

số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua chương 

trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2016 và Nghị quyết số 

61/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 về quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ công chức, 

viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp; Quyết định số 3620/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà 

nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015. Hàng năm UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính trong đó có từng nhiệm vụ cụ thể, cơ quan chủ 

trì, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành và triển khai tới các cơ quan, đơn vị địa 

bàn tỉnh... Nhờ đó, cải cách thủ tục hành chính ở Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả 

tốt như đẩy nhanh tiến độ cấp phép đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN,... Kết quả rõ nhất là sự cải thiện đáng kể năng 

lực cạnh tranh của tỉnh. Năm 2015 chỉ số PCI của tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên vị trí 

thứ 4/63 tỉnh, thành phố; tăng 2 bậc so với năm 2014 và tăng 29 bậc so với 2012. Trong 

đó, VCCI đánh giá, năm 2015, Vĩnh Phúc là một trong số ít các địa phương trên cả 

nước có chất lượng điều hành được doanh nghiệp đánh giá rất tốt với 62,56 điểm.  

Có lợi thế về tiềm năng con người: Dân số trung bình của tỉnh Vĩnh Phúc 

năm 2016 khoảng 1.066.021 người, trong đó nam chiếm khoảng 49,18%, nữ chiếm 

50,82%. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số của tỉnh là 11,4%. Trong số này, số dân trong độ 

tuổi lao động chiếm 60% trong đó chủ yếu là lao động trẻ, có kiến thức văn hóa và tinh 
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thần sáng tạo để tiếp thu kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Cùng với tốc độ gia tăng dân 

số, trong những năm tới lực lượng lao động của tỉnh sẽ tăng đáng kể do dân số bước 

vào tuổi lao động ngày càng nhiều. Mỗi năm tỉnh có trên 1 vạn người bước vào độ tuổi 

lao động, đây là NNL dồi dào cho phát triển KT-XH. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ 

trong những năm qua, đặc biệt là công nghiệp đã trở thành môi trường nâng cao tay 

nghề cho người lao động. Cộng đồng xã hội, dân cư tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều giá trị văn 

hóa ưu việt. Vĩnh Phúc vẫn mang đậm dấu ấn của văn hóa Hùng Vương, Thăng Long, 

của nền văn hóa dân gian đặc sắc, của khoa bảng, với lối sống và chuẩn mực đạo đức 

được giữ gìn và phát huy cho đến ngày nay, là cơ sở tạo nên sức mạnh cho tỉnh trong 

sự nghiệp PTNL. Người dân Vĩnh Phúc hiếu học, cầu thị… có ý thức tìm tòi, đổi mới 

và sáng tạo để tiếp thu kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Sự phát triển kinh tế mạnh 

mẽ trong những năm qua, đặc biệt là công nghiệp, đã trở thành môi trường nâng cao 

tay nghề cho lao động của tỉnh là động lực cơ bản cho PTNL trên địa bàn tỉnh. 

Các hoạt động GD-ĐT được đẩy mạnh: Tính đến năm 2014, toàn tỉnh có 

561 trường học và cơ sở GD-ĐT, trong đó có 550 trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; 13 trường đại học, cao 

đẳng, trung học chuyên nghiệp với trên 270.900 học sinh, sinh viên. Trên địa bàn tỉnh 

có 49 cơ sở dạy nghề (05 trường cao đẳng nghề; 02 trường trung cấp nghề; 09 trường 

cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề; 27 trung tâm dạy nghề; 06 cơ sở 

dạy nghề). Giai đoạn 2010-2014 các cơ sở dạy nghề của tỉnh đã đào tạo được hơn 

132.983 người, trung bình mỗi năm có khoảng 26.000 người tốt nghiệp đào tạo nghề, 

đáp ứng nhu cầu lao động của mọi thành phần kinh tế. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc 

nằm giáp ranh với Hà Nội, trung tâm kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học, công nghệ 

sáng giá nhất của Việt Nam nên nhân lực của tỉnh có nhiều cơ hội để được đào tạo 

nâng cao trình độ tay nghề. Tốc độ phát triển kinh tế cao và nằm giáp ranh với Hà Nội 

nên Vĩnh Phúc cũng có sức hút cao trong việc thu hút con người từ nhiều nơi trong cả 

nước về làm việc và sinh sống tại tỉnh. Điều kiện giao thông thuận lợi nên Vĩnh Phúc 

thu hút một lực lượng lớn lao động có chất lượng cao từ Hà Nội về làm việc mỗi ngày.  

3.1.1.3. Những khó khăn trong phát triển công nghiệp 

Tỉnh Vĩnh Phúc có nguy cơ thiếu lao động: Do vị trí địa lý gần Hà Nội nên 

một bộ phận không nhỏ lao động của Vĩnh Phúc có xu hướng di cư ra Hà Nội để 
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tìm việc. Một số KCN mới của các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Tuyên Quang… 

cũng có sức hút lao động tốt hơn so với các KCN của tỉnh. Hơn nữa, mặc dù phát 

triển các KCN sớm nhưng tỉnh Vĩnh Phúc lại thiếu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào 

KCN như nhà ở, trường học, bệnh viện,… nên sức hút lao động vào làm việc trong 

các KCN của tỉnh kém. Chính vì vậy, mặc dù là tỉnh có quy mô dân số đông, trẻ 

nhưng tỉnh Vĩnh Phúc vẫn có nguy cơ thiếu lao động. Lao động được đào tạo, có 

trình độ CMKT cao của tỉnh còn chiếm tỷ trọng nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu 

của các doanh nghiệp trong tỉnh do chất lượng đào tạo thấp. Vĩnh Phúc thiếu nhiều 

lao động trình độ cao, lao động có kỹ năng.  

Tỉnh Vĩnh Phúc thiếu vùng nguyên liệu cho PTCN: Về tài nguyên thiên 

nhiên, tỉnh nghèo tài nguyên thiên nhiên, một số tài nguyên có trữ lượng nhỏ, khó 

khai thác. Vĩnh Phúc cũng không có lợi thế trong phát triển thủy hải sản nên khó 

PTCN chế biến. Mặc dù là tỉnh trung du, miền núi nhưng giá trị khai thác lâm sản 

nhỏ, đóng góp không đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vĩnh Phúc coi trọng 

PTCN hỗ trợ nhưng quy mô nhỏ, khó cạnh tranh với công nghiệp hỗ trợ nhập khẩu, 

đặc biệt là Trung Quốc.  

Kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc phụ thuộc nhiều vào thành phần kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài. Năm 2016, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 46% tổng 

GTSX; 96,3% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Mặc dù thành phần kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, tạo việc làm nhưng khi nền 

kinh tế bị phụ thuộc quá nhiều vào kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ gặp nhiều 

rủi ro khi có biến động về chính trị. Hơn nữa, các dự án đầu tư nước ngoài sử dụng 

công nghệ cũ, lạc hậu; giá trị nội địa và giá trị gia tăng thấp do phụ thuộc vào nguyên 

liệu nhập khẩu, nên về lâu dài, tỉnh Vĩnh Phúc cần có những lựa chọn hợp lý hơn.  

Các doanh nghiệp trong nước tuy phát triển khá nhanh nhưng chủ yếu có 

quy mô nhỏ và vừa, trình độ công nghệ thấp, hạn chế về năng lực tài chính; đóng 

góp vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu chưa nhiều. Các doanh nghiệp ngoài nhà 

nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp nhưng mức độ đóng góp còn 

nhỏ - khoảng 45% GDP của tỉnh. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu của khu vực này 

rất nhỏ (< 4%) chứng tỏ các doanh nghiệp ngoài nhà nước chủ yếu phục vụ thị 

trường trong nước, chưa có khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhà nhập khẩu. 
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3.1.2. Đặc điểm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

* Số lượng DNCN ngày càng lớn. Năm 2015, tỉnh Vĩnh Phúc có 697 DNCN; 

năm 2015 số lượng DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng gần 4 lần. Đây là tiền đề 

đặc biệt có ý nghĩa đối với sự phát triển của NCN của tỉnh trong những năm tới. Đây 

cũng là nguyên nhân làm cho GTSXCN trong GDP của tỉnh liên tục tăng và góp 

phần đưa Vĩnh Phúc trở thành trung tâm công nghiệp lớn của Bắc Bộ. Năm 2005 

GTSXCN xây dựng trong GDP của tỉnh chiếm 52,69%; năm 2010 chiếm 56,2% và 

đến năm 2015 GTSXCN - xây dựng chiếm 62,12%. Đây cũng là cơ sở để tỉnh đặt 

mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành một tỉnh công nghiệp, hội tụ đủ các 

nguồn lực, yếu tố để trở thành tỉnh công nghiệp.  

* Doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu DNCN 

của tỉnh. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2005 chiếm 78,79% 

với 184 doanh nghiệp; năm 2010 chiếm 84,66% với 352 doanh nghiệp và năm 2015 

đạt 697 doanh nghiệp với 86,8%. Xét tổng thể từ năm 2005 đến năm 2015, DNCN 

Vĩnh Phúc tăng thêm 514 đơn vị chủ yếu là do sự gia tăng số lượng doanh nghiệp 

ngoài nhà nước với 459 doanh nghiệp. Nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài tăng 64 doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp nhà nước giảm 9 doanh nghiệp. 

Tỷ trọng các doanh nghiệp nhà nước giảm từ 8,74% xuống còn 1,0%;tỷ trọng doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng ổn định. Mặc dù các DNCN ngoài 

nhà nước có quy mô nhỏ, GTSXCN không cao nhưng tăng nhanh về số lượng và 

đóng góp nhiều hơn cho PTCN của tỉnh. Vì thế, Vĩnh Phúc nên tập trung đầu tư 

nhiều hơn cho các loại hình doanh nghiệp này nhằm hạn chế sự phụ thuộc của kinh 

tế Vĩnh Phúc vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.  

* Vĩnh Yên, Bình Xuyên và Phúc Yên là các trung tâm công nghiệp lớn của 

tỉnh. Nếu năm 2005 các cơ sở công nghiệp tập trung chủ yếu ở huyện Vĩnh Tường, 

Yên Lạc và thị xã Phúc Yên thì đến nay, các cơ sở công nghiệp của tỉnh tập trung 

chủ yếu ở vùng phía Đông Nam tỉnh, bao gồm thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc 

Yên và huyện Bình Xuyên. Thành phố Vĩnh Yên xếp thứ nhất với 243 DNCN 

(chiếm 34,9%); xếp thứ hai là huyện Bình Xuyên có 115 DNCN (chiếm 16,5%); thị 

xã Phúc Yên có 101 DNCN (chiếm 14,5%). Huyện Tam Đảo có số DNSXCN thấp 

nhất với 9/697 doanh nghiệp tương đương với 1,3%. Sự PTCN tỉnh Vĩnh Phúc 
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những năm qua về cơ bản đã khai thác tốt lợi thế về vị trí, điều kiện phát triển hạ 

tầng cũng như đất đai cho PTCN. Các trung tâm công nghiệp chủ yếu tập trung gần 

các đô thị lớn trong tỉnh - nơi có vị trí tiếp giáp với hai trung tâm đô thị và gần với 

Thủ đô Hà Nội. Thị xã Phúc Yên đã và đang là trung tâm công nghiệp của tỉnh Vĩnh 

Phúc và tương lai sẽ gắn kết với Bình Xuyên tạo thành vùng động lực PTCN của 

tỉnh. Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, và huyện Bình Xuyên nhà ở và đất ở 

đắt đỏ, bệnh viện, trường học quá tải... là một trong những vấn đề nan giải cần phải 

giải quyết để thu hút, giữ chân những nhân lực chất lượng cao, có tài năng. 

* Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp. 

Năm 2005 tổng số DNCN chỉ là 183 doanh nghiệp, trong đó số lượng các doanh nghiệp 

khai khoáng là 9 doanh nghiệp; doanh nghiệp hoạt động SXKD trong lĩnh vực sản xuất 

và phân phối điện nước, quản lý, xử lý rác thải là 58. Còn lại là các DNCN chế biến, chế 

tạo với 116 doanh nghiệp. Đến năm 2015 tổng số DNCN là 697, trong đó có 16 doanh 

nghiệp khai khoáng, 126 doanh nghiệp sản xuất và phân phối điện nước; quản lý và xử 

lý rác thải; còn lại 555 doanh nghiệp chế biến chế tạo. Điểm nhấn quan trọng trong bức 

tranh chung về sự PTCN tỉnh Vĩnh Phúc phân theo nhóm ngành là tốc độ tăng trưởng 

rất mạnh với tốc độ bình quân trong một thập niên vừa qua là 34,6%; trong đó NCN 

chế biến có tốc độ tăng mạnh nhất và chi phối mức độ gia tăng chung của toàn ngành.  

Nếu cứ theo xu hướng phát triển như giai đoạn 2005-2015 thì từ nay cho 

đến 2020 NCN nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Vĩnh Phúc vẫn là NCN trọng điểm 

quyết định đến sự phát triển chung toàn NCN tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc điểm này đã đặt 

ra cho tỉnh, NCN của tỉnh phải PTNL với quy mô và cơ cấu, đặc điểm nhân lực đáp 

ứng yêu cầu cho NCN chế biến, chế tạo. Thực hiện được nhiệm vụ PTNL cho 

ngành chế biến, chế tạo chính là giải quyết căn bản nhu cầu PTNL NCN trong sự 

nghiệp CNH, HĐH của tỉnh.  

* Phần lớn các DNCN của tỉnh có quy mô nhỏ. Xét theo số lao động bình 

quân, năm 2015 Vĩnh Phúc có 211 doanh nghiệp siêu nhỏ, chiếm 30%; 397 doanh 

nghiệp nhỏ chiếm 57%; 56 doanh nghiệp vừa chiếm 8% và 33 doanh nghiệp lớn 

chiếm 5%. Như vậy, số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiến tỷ lệ gần như tuyệt đối trong 

tổng số DNCN trên địa bàn tỉnh với 95% (664/697). So với các nước trên thế giới, 

các DNCN của tỉnh còn hạn chế về quy mô nhưng xét về tổng thể mặt bằng chung 
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của Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc thì cơ cấu này có thể chấp nhận được vì từ năm 

1997 đến 2002 Vĩnh Phúc vẫn là tỉnh nghèo có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu; sự 

phát triển các cơ sở công nghiệp chủ yếu ở giai đoạn 2005-2015 và được đóng góp 

chủ yếu từ thành phần dân doanh. Do các DNCN của tỉnh có quy mô nhỏ nên trình 

độ quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh yếu kém;chủ yếu theo kinh nghiệm từ 

làng nghề, nhà nghề; quy mô vốn hạn hẹp; khả năng ứng dụng và đổi mới công 

nghệ yếu kém… Những đặc điểm này đã tác động rất lớn đến quản lý nhân lực, 

PTNL trong doanh nghiệp cả ở hiện tại cũng như những năm tiếp theo. 

3.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp tỉnh 

Vĩnh Phúc 

3.1.3.1. Đặc điểm về thu hút đầu tư của các doanh nghiệp công nghiệp tỉnh 

Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư có xu hướng giảm: Tổng vốn đầu tư cho PTCN 

của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng có xu hướng chậm lại. 

Vốn đầu tư vào các DNCN tỉnh năm 2007 thấp nhất đạt 408.134 triệu đồng; năm 2009 

đạt 2.801.375 triệu đồng (cao gấp 3,5 lần so với năm 2008); năm 2010 đạt 2.801.375 

triệu đồng và 2011 đạt 2.475.264 triệu. Năm 2012 vốn đầu tư vào NCN của tỉnh cao nhất 

trong cả giai đoạn 2005-2015 với 3.867.961 triệu đồng, cao gấp 4,77 lần so với năm 2008.  

Về tốc độ tăng trưởng, năm 2007 vốn đầu tư bình quân vào các DNCN của 

tỉnh (tính theo giá thực tế) giảm 14,95% so với năm 2005 nhưng đến năm 2008 vốn 

đầu tư tăng nhẹ với tốc độ 6,14%. Năm 2009 tốc độ tăng cao đột biến so với năm 

2008 đạt408,5% nhưng đến năm 2010 lại giảm 14,5% so với năm 2009. Từ năm 

2013 tốc độ tăng liên tục giảm. Năm 2013 giảm mạnh nhất ở mức 32% so với năm 

2012; năm 2014 và năm 2015 giảm nhẹ ở mức gần 7% so với năm 2013. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành thu hút đầu tư nhiều nhất: Thu hút 

đầu tư của ngành chế biến, chế tạo chiếm trên 90% tổng thu hút đầu tư của toàn ngành. 

Có thể nói sự biến động của vốn đầu tư bình quân năm giai đoạn 2005-2015 là do sự 

biến động của vốn đầu tư NCN chế biến chế tạo. Đầu tư vào ngành khai khoáng và 

NCN sản xuất và phân phối điện nước, quản lý và xử lý rác thải chiếm tỷ trọng rất 

nhỏ, dưới 10% trong tổng vốn đầu tư nên tổng mức vốn đầu tư hàng năm cũng như 

cả giai đoạn của toàn NCN không bị tác động của hai ngành này. Tốc độ tăng vốn bình 

quân năm của hai ngành này cũng rất chậm, khoảng 2% trong giai đoạn 2005-2015. 
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Các DNCN chế tạo chế biến chiếm khoảng 80% số doanh nghiệp nhưng trên 

90% vốn đầu tư cho thấy đây là các DNCN có quy mô lớn hơn trong các loại hình doanh 

nghiệp. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tự nhiên, khoáng sản của tỉnh vì Vĩnh 

Phúc nghèo về tài nguyên khoáng sản nên phải PTCN chế biến, chế tạo. Vĩnh Phúc 

cũng có nhiều làng nghề truyền thống có đóng góp không nhỏ trong PTCN của tỉnh. 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư nhiều nhất cho NCN: 

Nếu tính tỷ lệ bình quân cả giai đoạn 2005-2015 thì khối DDI quyết định tới 72,5% 

giá trị vốn đầu tư cho toàn ngành. Quy mô đầu tư của toàn ngành biến động chủ yếu 

do sự biến động đầu tư của khối doanh nghiệp FDI. Năm 2005, 2006, 2007 quy mô 

đầu tư giảm do tỷ trọng đầu tư FDI giảm từ 65,3% năm 2004 xuống 58,4% năm 2006 

và xuống tiếp 44,3% vào năm 2007. Mặc dù tỷ trọng đầu tư khối doanh nghiệp dân 

doanh tăng nhưng cũng không thể đủ bù đắp lượng sụt giảm vốn đầu tư của các 

doanh nghiệp FDI. Điểm nhấn đặc biệt quan trọng là năm 2008 và 2012 khối doanh 

nghiệp FDI chiếm trên 90% tổng vốn đầu tư. Vốn đầu tư thuộc khối doanh nghiệp 

Nhà nước thường ổn định ở tỷ lệ rất thấp, trên hoặc dưới 1%. 

Từ những phân tích trên cho thấy, quy mô đầu tư NCN của tỉnh Vĩnh Phúc 

phụ thuộc vào thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Điều này còn cho biết thêm, trong 

những năm qua dù doanh nghiệp dân doanh có sự phát triển vượt bậc về số lượng, chiếm 

tỷ trọng rất lớn về số lượng nhưng quy mô đầu tư lại hết sức nhỏ bé. Còn khối doanh 

nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ có 86 doanh nghiệp với tỷ lệ 12% trên tổng 

số DNCN của tỉnh nhưng vốn chiếm trên 72% toàn ngành trong cả giai đoạn 2005-2015. 

3.1.3.2. Đặc điểm về giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp 

công nghiệp 

Giá trị SXCN tăng chủ yếu do NCN chế biến, chế tạo. Năm 2005 tổng 

GTSXCN của tỉnh đạt 15.740.798 triệu đồng; năm 2010 đạt 57.340.914 triệu đồng, 

tăng 264,8% so với năm 2005 và năm 2015 đạt 152.024.798 triệu đồng tăng 165% 

so với năm 2010, tăng gấp 10 lần so với năm 2005. Sự gia tăng GTSXCN của tỉnh 

chủ yếu do GTSXCN của ngành chế tạo, chế biến. NCN chế tạo, chế biến tạo ra 

GTSXCN năm 2005 là 15.586.401 triệu đồng chiếm 87,85% tổng GTSXCN; năm 

2010 đạt 56.904.262 triệu đồng, chiếm 99,2% và năm 2015 đạt 150.550.603 triệu 

đồng, chiếm 99%. Mặc dù có GTSXCN cao nhưng tốc độ tăng GTSXCN của ngành 

này lại có xu hướng giảm. Nếu tính theo giá hiện hành thì GTSXCN giai đoạn 
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2005-2015 của ngành khai khoáng tăng 26,1%; NCN chế biến, chế tạo tăng 16,8%; 

ngành sản xuất và phân phối điện nước; quản lý và xử lý rác thải tăng mạnh nhất 

30,4%. Trung bình chung toàn ngành, GTSXCN tăng 26%. Nếu tính theo giá cố định 

năm 1994 thì tốc độ tăng trưởng bình quân chung cho toàn ngành chỉ đạt 18%, trong 

đó ngành khai khoáng tăng là 18,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 35,8%; 

ngành sản xuất và phân phối điện nước; quản lý và xử lý rác thải tăng với tốc độ là 

18,4%. Như vậy có thể kết luận NCN tỉnh Vĩnh Phúc có những phát triển vượt bậc, 

tốc độ tăng trưởng GTSXCN ở mức cao. Ngành chế biến có tốc độ tăng trưởng tốt 

tạo sung lực quyết định đến quá trình phát triển chung cho toàn NCN Vĩnh Phúc. 

3.1.3.3. Đặc điểm về lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp 

Lợi nhuận của các DNCN có xu hướng tăng nhưng tốc độ tăng không ổn định: 

Mức tăng bình quân giai đoạn 2005-2015 là 6.871.109,2 triệu đồng/năm tương ứng 

với tăng trưởng bình quân giai đoạn này 37,6%. Tính riêng cho từng năm tốc độ 

tăng năm sau so với năm trước ở năm 2006 đạt mức cao nhất với 78,9%; sau đó đến 

năm 2008 đạt 69,5%; năm 2007 tăng đạt 44,8%. Từ năm 2010 các DNCN không 

còn duy trì được tốc độ tăng như các năm trước, đi vào thời kỳ suy thoái bốn năm 

liên tục. Cụ thể, tốc độ tăng lợi nhuận ở năm 2009 giảm 1,2%; năm 2011 giảm 1,4%; 

năm 2012 giảm 0,2% và năm 2013 giảm 3,8%. Năm 2014 tốc độ tăng lợi nhuận 

tăng rất mạnh trở lại với tốc độ 84,08%; năm 2015 tuy không giữ được đà tăng của 

năm 2014 nhưng vẫn tăng 11,48%. 

Sự suy giảm của tốc độ tăng lợi nhuận NCN của tỉnh trong các năm từ 2009 

đến 2013 phần lớn là do các nguyên nhân từ môi trường kinh tế vĩ mô vì đây là giai 

đoạn nền kinh tế Việt Nam bị suy thoái, tốc độ phát triển kinh tế giảm. Bắt đầu từ 

năm 2008 tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam có chiều hướng giảm, đạt 5,4% vào 

năm 2009; 5,42% năm 2012 và 5,25 năm 2013. Giai đoạn 2009 - 2012 thị trường 

bất động sản của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp tập trung đầu tư 

cho bất động sản nên đầu tư cho SXCN cũng giảm hơn so với các năm trước đó. Sự 

suy thoái trong tăng trưởng lợi nhuận tại một số thời điểm đã tác động trực tiếp đến 

mở rộng quy mô kinh doanh, thu hút và đào tạo sử dụng nhân lực trong các DNCN. 

Hoạt động PTNL trong các DNCN cũng chịu ảnh hưởng mạnh từ thực trạng trên. 

Tốc độ tăng lợi nhuận của từng NCN khác nhau. Cơ cấu lợi nhuận bình 

quân của ngành khai khoáng giai đoạn 2005 -2015 chiếm 2,57% trong tổng lợi nhuận 
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NCN, ở mức lợi nhuận bình quân là 176.565,87 triệu đồng/năm, với tốc độ tăng lợi 

nhuận bình quân/năm là 80,26%. Lợi nhuận của ngành chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng 

cao trong tổng lợi nhuận của NCN. Chiếm 96,74% trên tổng số doanh nghiệp, các 

doanh nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức lợi nhuận bình quân giai đoạn 2005-2015 là 

6.647.249,77 triệu đồng/năm với tốc độ tăng trung bình là 37%/năm. Ngành sản 

xuất và phân phối điện nước; quản lý và xử lý rác thải lợi nhuận chỉ chiếm chưa 

được 0,5% tổng lợi nhuận của NCN, với mức lợi nhuận bình quân/năm giai đoạn 

2005-2015 đạt 47.293,54 triệu đồng/năm.  

Từ những phân tích trên có thể khẳng định, ngành khai khoáng mặc dù có 

tỷ trọng thấp (chiếm 2,57%) trong tổng lợi nhuận chung của NCN, tốc độ tăng lợi 

nhuận không ổn định nhưng có sự phát triển vượt bậc về quy mô và hiệu quả kinh 

doanh. Những năm có tốc độ tăng trưởng cao là do tác động từ nhu cầu xây dựng 

các công trình giao thông, mà cụ thể do xây dựng đường xuyên Á. Đây là ngành 

tăng trưởng nhanh nhưng không bền vững. Vì thế việc thu hút, đào tạo, sử dụng 

nhân lực cũng bị ảnh hưởng không nhỏ; sự phát triển không ổn định rất khó có thể 

hoạch định và quyết định đầu tư, tổ chức PTNL dài hạn cho doanh nghiệp. 

Có thể khẳng định ,công nghiệp chế biến, chế tạo có sự phát triển mạnh mẽ 

góp phần đặc biệt quan trọng và quyết định đến sự phát triển NCN và nền kinh tế 

tỉnh Vĩnh Phúc trong thập niên vừa qua và những năm tới. Nếu theo xu hướng như 

hiện nay, những năm tới lợi nhuận NCN chế biến, chế tạo vẫn đóng vai trò xương 

sống của NCN Vĩnh Phúc nói riêng và nền kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Sự 

nghiệp CNH, HĐH của tỉnh những năm tới phụ thuộc vào sự phát triển của NCN 

chế biến, chế tạo. Chính vì vậy tỉnh Vĩnh Phúc cần có nhiều chính sách, hoạt động 

về GD-ĐT, thu hút nhân tài, NLCL cao đáp ứng nhu cầu của NCN chế biến, chế tạo.  

3.2. Phân tích thực trạng phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh 

Vĩnh Phúc 

3.2.1. Sự phát triển về quy mô nhân lực ngành công nghiệp của tỉnh 

Toàn NCN tỉnh Vĩnh Phúc có sự phát triển nhanh về quy mô nhân lực. Năm 

2005 nhân lực trong các DNCN tỉnh là 24.326 người; đến năm 2015 đã tăng lên 

72.699 người với tốc độ tăng bình quân 11,8%/năm. Giai đoạn 2005 - 2015 số lượng 

nhân lực tại các DNCN tăng bình quân 4.9112 người/năm. Các năm có tốc độ tăng 

trưởng cao là 2008 (26%); 2012 (22,31%); năm 2007 (13%). Tốc độ tăng quy mô 
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nhân lực nhỏ hơn so với tốc độ tăng GTSXCN của ngành. Cụ thể là: Năm 2010 so 

với năm 2005 quy mô NLCN tăng 99,2% trong khi GTSXCN tăng 264,8%. Năm 

2015 so với năm 2010 quy mô NLCN của tỉnh tăng 50% nhưng GTSXCN tăng 165%.  

 

Hình 3.1: Sự phát triển về quy mô nhân lực công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc,  

giai đoạn 2005-2015 

Nguồn: Phòng tổng hợp - Cục thống kê Vĩnh Phúc 

Mặc dù quy mô NLCN của tỉnh tăng nhưng hiện tại các DNCN của Vĩnh 

Phúc vẫn thiếu lao động. NLCN của tỉnh chiếm chưa đến 7% quy mô dân số và 

chưa đến 12% so với quy mô lực lượng lao động (tính theo dân số trên 15 tuổi đang 

hoạt động kinh tế) tại Bảng 3.1. Như vậy, NCN của Vĩnh Phúc đóng góp trên 60% 

GDP nhưng chỉ sử dụng 12% lực lượng lao động cho thấy đây là ngành kinh tế hiệu 

quả của tỉnh. Theo xu hướng phát triển chung của SXCN, máy móc thiết bị sẽ dần 

thay thế con người nên trong trung và dài hạn tỷ lệ nhân lực trong NCN sẽ có xu 

hướng giảm đi. Tuy nhiên, trong ngắn hạn Vĩnh Phúc vẫn thiếu lao động. Hơn nữa, 

khoảng 13% lao động trong các DNCN là lao động nhập cư. Điều này đòi hỏi Vĩnh 

Phúc cần có những chính sách hợp lý hơn để phát triển về số lượng lao động NCN. 

Xét theo chủ sở hữu (Bảng 3.2), quy mô NLCN của khối doanh nghiệp nhà 

nước giảm do tỷ trọng doanh nghiệp nhà nước giảm. Năm 2005 số lượng nhân lực 

trong các DNCN của tỉnh là 7.272 lao động, đến năm 2010 là 2.131 lao động và 

năm 2015 là 2.145 lao động. Nhân lực trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài chiếm tỷ trọng cao và có sự tăng trưởng mạnh về quy mô qua các năm. Tính 

riêng năm 2015, các doanh nghiệp FDI chiếm 12,2% về số lượng doanh nghiệp nhưng 

lại chiếm 40,146% về tỷ trọng nhân lực. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp FDI 

có quy mô lớn hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Với tỷ trọng vốn đầu tư, 

nhân lực và GTSXCN đều cao hơn nhiều so với các loại hình doanh nghiệp khác. 
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Bảng 3.1: Nhân lực công nghiệp so với quy mô dân số và lực lượng lao động tỉnh Vĩnh Phúc 
 

Năm 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nhân lực công nghiệp (người) 24.326 48.459 52.565 64.291 67.221 67.650 72.699 

Quy mô dân số (người) 974.954 1.008.337 1.014.598 1.022.412 1.029.412 1.041.936 1.054.492 

Lực lượng lao động (người) 604.693 606.840 608.372 607.200 615.863 621.189 631.383 

Tỷ trọng NLCN/quy mô dân số (%) 24,95  4,805 5,18  6,29 6,53 6,5 6,89 

Tỷ trọng NLCN/lực lượng lao động (%) 40,2 7,985 6,84 10,59 10,9 10,9 11,5 
 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Thống kê Vĩnh Phúc 

Bảng 3.2: Quy mô nhân lực trong các DNCN phân theo sở hữu tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2005-2015 
 

Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng số nhân lực (người) 7.272 6.106 3.924 2.340 2.258 2.131 2.117 2.178 2.139 2.161 2.145 

Tỷ trọng (%) 29,89 22,45 12,34 5,84 5,13 4,40 4,03 3,39 3,18 3,19 2,95 
Doanh 
nghiệp 

Nhà nước Tốc độ tăng năm sau so 
với năm trước (%) 

- -16,03 -35,74 -40,37 -3,50 -5,62 -0,66 2,88 -1,79 1,03 -0,74 

Tổng số nhân lực (người) 9.829 8.806 12.330 17.811 16.998 17.884 19.127 29.657 30.131 27.705 30.408 

Tỷ trọng (%) 40 32 39 44 39 37 36 46 45 41 42 
Doanh 
nghiệp 

ngoài nhà 
nước 

Tốc độ tăng năm sau so 
với năm trước (%) 

- -10,41 40,02 44,45 -4,56 5,21 6,95 55,05 1,60 -8,05 9,76 

Tổng số nhân lực (người) 7.225 12.285 15.546 19.888 24.726 28.444 31.321 32.456 34.951 37.784 40.146 

Tỷ trọng (%) 29,70 45,17 48,89 49,67 56,22 58,70 59,59 50,48 51,99 55,85 55,22 

Doanh 
nghiệp có 
vốn đầu 
tư nước 

ngoài 

Tốc độ tăng năm sau so 
với năm trước (%) 

- 70,03 26,54 27,93 24,33 15,04 10,11 3,62 7,69 8,11 6,25 

 

Nguồn: Phòng tổng hợp - Cục Thống kê Vĩnh Phúc 

8
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Bảng 3.3: Quy mô nhân lực giữa các NCN tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2005-2015 

 

Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng số nhân lực (người) 548 619 658 536 473 252 299 405 284 300 300 

Tỷ trọng (%) 2,3 2,3 2,1 1,3 1,1 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 
Khai khoáng 

Tốc độ tăng năm sau so 
với năm trước (%) 

- 12,96 6,30 -18,54 -11,75 -46,72 18,65 35,45 -29,88 5,63  

Tổng số nhân lực (người) 21.922 24.532 29.127 37.367 41.082 45.698 50.433 61.576 64.196 64.350 69.375 

Tỷ trọng (%) 90,1 90,2 91,6 93,3 93,4 94,3 95,9 95,8 95,5 95,1 95,4 Công nghiệp 
chế biến, chế tạo Tốc độ tăng năm sau so 

với năm trước (%) 
- 11,91 18,73 28,29 9,94 11,24 10,36 22,09 4,25 0,24 7,81 

Tổng số nhân lực (người) 1.856 2.046 2.015 2.136 2.427 2.509 1.833 2.310 2.742 3.000 3.024 

Tỷ trọng (%) 8,5 8,3 6,9 5,7 5,9 5,5 3,6 3,8 4,3 4,7 4,4 
Sản xuất và 

phân phối điện 
nước; quản lý và 
xử lý rác thải 

Tốc độ tăng năm sau so 
với năm trước (%) 

- 10,24 -1,52 6,00 13,62 3,38 -26,94 26,02 18,70 9,41 0,80 

 

Nguồn: Phòng tổng hợp - Cục Thống kê Vĩnh Phúc. 
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Ngành công nghiệp chế tạo, chế biến có số doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao 

nhất nên tỷ trọng nhân lực trong các ngành đó cũng chiếm cao nhất (Bảng 3.3). Từ năm 

2005 đến 2010 cơ cấu nhân lực ngành chế biến, chế tạo chiếm dưới 95% nhưng sau đó 

đều chiếm trên 95% tổng số lao động của ngành. Tốc độ tăng quy mô nhân lực cũng 

ổn định ở mức 10%. Ngành sản xuất và phân phối điện nước; quản lý và xử lý rác 

thải chiếm tỷ trọng nhân lực nhỏ nhất (khoảng 5%) và tốc độ tăng không đáng kể. 

Hiện nay NCN Vĩnh Phúc đang thiếu trầm trọng lao động ở tất cả các 

ngành cũng như các cấp của trình độ đào tạo. Trong đó, rõ nhất là nguy cơ thiếu hụt 

lao động có chất lượng cao, lao động lành nghề. Đại diện các DNCN được khảo sát 

cho biết, nhân lực công nghiệp chỉ đảm bảo được yêu cầu của 46% số doanh nghiệp 

được hỏi; 52% đại diện doanh nghiệp cho rằng, họ không được đảm bảo về quy mô 

nhân lực hay nói cách khác, quy mô nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của các 

doanh nghiệp. Tương tự như vậy, 40% cán bộ quản lý nhà nước cho rằng quy mô 

nhân lực chưa đảm bảo so với nhu cầu sử dụng của các DNCN và 60% ý kiến cho 

rằng quy mô nhân lực không đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. Sự phát triển 

về quy mô nhân lực NCN của Vĩnh Phúc đang đặt ra nhiều vấn đề cho tỉnh cũng 

như các DNCN. Mỗi năm Vĩnh Phúc có khoảng 1.000 lao động tham gia vào TTLĐ 

nhưng chỉ có 60% lựa chọn làm việc tại tỉnh, 40% di chuyển sang Hà Nội và một số 

địa phương khác để tìm việc làm do Vĩnh Phúc thiếu nhiều công trình hạ tầng dành 

cho người lao động. Công nhân, lao động của Vĩnh Phúc có mức lương thấp hơn so 

với mặt bằng chung của công nhân lao động làm việc tại Hà Nội. Hơn nữa, Vĩnh 

Phúc thiếu nhà ở cho công nhân, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa… phục vụ 

công nhân lao động. Vĩnh Phúc giáp ranh với Hà Nội-trung tâm văn hóa-kinh tế-

chính trị lớn của cả nước, việc di chuyển từ Vĩnh Phúc về Hà Nội làm việc rất thuận 

tiện, nhiều lao động Vĩnh Phúc lựa chọn làm việc trong các doanh nghiệp ở Hà Nội. 

Điều này làm cho Vĩnh Phúc càng thiếu nhiều lao động hơn. Riêng khối doanh 

nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (chiếm 40% trong tổng số doanh 

nghiệp FDI của tỉnh) hàng năm có nhu cầu tuyển thêm và tuyển thay thế 1.300 lao 

động như vậy quy mô lực lượng lao động của Vĩnh Phúc không đáp ứng đủ nhu cầu 

của các doanh nghiệp Hàn Quốc, chưa nói đến các loại doanh nghiệp khác. Việc 

thiếu lao động đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động SXKD của các DNCN nói 
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chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng và đặt ra những thách thức rất lớn chưa có 

giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp này. 

Bảng 3.4: Ý kiến đánh giá về đảm bảo số lượng, hợp lý về cơ cấu nhân lực đáp 

ứng yêu cầu phát triển của DNCN 
 

Đại diện doanh nghiệp Người lao động Cán bộ quản lý nhà nước 

Mức độ Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Số người  
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Đảm bảo 148 46,0 100 31,0 32 40,0 

Chưa đảm bảo 168 52,0 177 55,0 48 60,0 

Không biết 6 2,0 45 14,0 0 0,0 

Tổng cộng 322 100,0 322 100 80 100 

Nguồn: Điều tra của tác giả từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2015. 

3.2.2. Sự phát triển về chất lượng nhân lực ngành công nghiệp tỉnh  

3.2.2.1. Sự phát triển về thể lực của nhân lực công nghiệp 

Theo khảo sát của NCS, đại bộ phận nhân lực trong các DNCN tỉnh Vĩnh 

Phúc đều ở độ tuổi từ 25 đến 44 tuổi, có sức khỏe, thể lực tốt, đáp ứng yêu cầu công 

việc. Tỷ lệ lao động có độ tuổi từ 15 đến 34 chiếm 66,9% trong tổng số lao động 

(năm 2015). Chiều cao trung bình cả lao động nam và lao động nữ đều cao hơn 

chiều cao trung bình của người Việt Nam. Cụ thể là, năm 2015 chiều cao trung bình 

của lao động nam là 1,667m và nữ là 1,565m trong khi đó, theo số liệu của Bộ Y tế, 

chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam năm 2016 mới đạt nam 1,637m; nữ 

1,53m. Tuy nhiên, theo chuẩn của WHO, chiều cao trung bình của nam là 1,767m 

và nữ là 1,637m thì chiều cao trung bình của nhân lực công nghiệp cả nam và nữ 

chưa đáp ứng so với chuẩn quốc tế. Với đặc thù là SXCN, các DNCN của tỉnh đòi 

hỏi cao hơn về chiều cao, cân nặng cũng như sức khỏe thể lực vì thể việc tiếp tục 

gia tăng chiều cao của NNL là hết sức cần thiết.  

Năm 2015, cân nặng trung bình của lao động nam đạt 57,6 kg trong khi cân 

nặng của nữ đạt 48,5kg. Với mức cân nặng này chỉ số BMI của lao động nam là 

20,72 và nữ là 19,8. Các chỉ số này đều đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.  

Chiều cao, cân nặng của NLCN của tỉnh có sự gia tăng không đáng kể qua các 

năm. Cụ thể, năm 2010 chiều cao trung bình của lao động nam là 1,64m năm 2015 

là 1,667m; chiều cao trung bình của lao động nữ năm 2010 là 1,55m và năm 2015 là 
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1,565m. Như vậy sau 5 năm, chiều cao trung bình của lao động nam tăng 2,7cm; 

chiều cao trung bình của lao động nữ tăng 1,5cm. Tương tự như vậy về cân nặng, sau 5 

năm cân nặng bình quân của lao động nam tăng 1,3kg, của lao động nữ tăng 0,8kg.  

Bảng 3.5: Sức khỏe, thể lực nhân lực công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2010 Năm  2012 Năm 2015 

Chiều cao m    

+ Nam  1,640 1,650 1,667 1 

+ Nữ  1,550 1,560 1,565 

Cân nặng (kg) kg    

+ Nam  56,3 56,5 57,6 2 

+ Nữ  47,7 47,3 48,5 

BMI - Chỉ số khối cơ thể 
= (2)/(1)2 

BMI    

+ Nam  20,67 20,75 20,72 
3 

+ Nữ  19,85 19,44 19,80 

4 
Số ngày công nghỉ ốm 
bình quân 

Ngày/người/ 
năm 

2,9 2,63 2,47 

Nguồn: Phòng quản lý lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 

Điểm đáng ghi nhận nhất trong sức khỏe, thể lực của NLCN tỉnh Vĩnh Phúc 

là số ngày nghỉ ốm bình quân theo năm của NLCN thấp. Năm 2015, số ngày nghỉ 

ốm bình quân 2,47 ngày/người/năm trong khi con số này ở năm 2010 là 2,9 

ngày/người/năm. Điều này chứng tỏ, sức khỏe, thể lực của nhân lực có xu hướng đi 

lên và người lao động hạn chế nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Cũng có thể khẳng định 

các doanh nghiệp đã quan tâm hơn tới công tác chăm sóc sức khỏe nhân lực, thực 

hiện tốt hơn công tác khám sức khỏe định kỳ, cải thiện điều kiện làm việc nên sức 

khỏe của công nhân, lao động tốt hơn. 

Đại diện doanh nghiệp, người lao động và cán bộ quản lý nhà nước đều 

đánh giá không tốt về sức khỏe, thể lực của NLCN. Theo ý kiến của đại diện doanh 

nghiệp, NLCN có sức khỏe, thể lực ở mức trung bình với 34,5% ý kiến đánh giá; ở 

mức kém với 48,8% ý kiến đánh giá. Chỉ có 16,7% ý kiến cho rằng sức khỏe, thể 

lực của NLCN đạt mức tốt và khá. Ý kiến đánh giá của người lao động có khả quan 

hơn vì 55,3% cho rằng sức khỏe thể lực của NLCN đạt mức trung bình; 29,2% cho 

rằng sức khỏe thể lực tốt và khá; chỉ có 12,7% cho rằng sức khỏe, thể lực kém. Cán 

bộ quản lý nhà nước đánh giá sức khỏe, thể lực của NLCN đạt mức trên trung bình 
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với 68,8% ý kiến đánh giá và sức khỏe thể lực ở mức dưới trung bình là 31,3%. 

Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về ý kiến đánh giá là do các doanh nghiệp kỳ 

vọng nhiều hơn vào sức khỏe, thể lực của NLCN. Các doanh nghiệp mong muốn 

người lao động có sức khỏe, thể lực tốt để có nhiều đóng góp tích cực cho doanh 

nghiệp thông qua việc sẵn sàng tăng ca, tăng giờ theo đòi hỏi của công việc nhưng 

người lao động lại không mặn mà với việc sản xuất tăng ca dù chi phí tiền 

lương/giờ tăng ca cao hơn so với tiền lương/giờ hành chính. Hơn nữa, tác giả cho 

rằng nhận định của người lao động không phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy có 

thể khẳng định thể lực của nhân lực trong NCN Vĩnh Phúc không thực sự tốt. Đây 

cũng là rào cản cho đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 

Bảng 3.6: Đánh giá về sức khỏe của nhân lực trong DNCN 
 

Doanh nghiệp Người lao động 
Cán bộ quản lý 

nhà nước 
Nội dung 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ   
(%) 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ   
(%) 

Tốt 21 6,5 38 11,8 0 0,0 

Khá 33 10,2 56 17,4 21 26,3 

Trung bình 111 34,5 178 55,3 34 42,5 

Kém 157 48,8 41 12,7 25 31,3 

Không trả lời 0 0,0 9 2,8 0 0,0 

Tổng cộng 322 100,0 322 100,0 80 100,0 

  Nguồn: Tác giả khảo sát từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2015 

3.2.2.2. Sự phát triển về trí lực của nhân lực công nghiệp 

* Trình độ giáo dục phổ thông của nhân lực NCN 

Theo kết quả điều tra, 73,8% người lao động trong DNCN tốt nghiệp trung 

học phổ thông; 25% tốt nghiệp trung học cơ sở và chỉ có 1,2% tốt nghiệp tiểu học. 

Trong số tốt nghiệp trung học phổ thông, nam công nhân có tỷ lệ thấp hơn nữ công 

nhân. Cụ thể, số nam công nhân tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 78,4%; nữ 

công nhân chiếm 88,2%. Xét theo thành phần kinh tế thì công nhân trong các doanh 

nghiệp nhà nước tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất, sau là công 

nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ công nhân tốt nghiệp 

trung học phổ thông trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là thấp nhất. Trình độ giáo 

dục phổ thông là nền tảng để người lao động có thể tiếp thu các kiến thức CMKT, 
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ý thức tổ chức kỷ luật vì thế việc nâng cao trình độ giáo dục phổ thông của nhóm 

NLCN tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Mặc dù, 

nhiều DNCN của Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tuyển dụng công nhân tốt nghiệp trung 

học phổ thông, nhưng trên thực tế nhiều doanh nghiệp không đạt mục tiêu do sự 

thiếu hụt nguồn tuyển. Như đã phân tích ở trên, với tốc độ PTCN và sự phát triển 

của TTLĐ hiện nay thì Vĩnh Phúc có nguy cơ thiếu trầm trọng lao động, trong đó 

bao gồm cả lao động phổ thông. Hơn nữa, tỉnh Vĩnh Phúc lại khó khăn trong việc 

thu hút nhân lực từ các địa phương khác về Vĩnh Phúc làm việc do thiếu các công 

trình phúc lợi dành cho công nhân lao động. Mặc dù là tỉnh có tốc độ PTCN không 

thua kém nhiều so với Hà Nội và chất lượng PTCN ở Vĩnh Phúc cao hơn Hà Nội 

nhưng trình độ văn hóa của NLCN Vĩnh Phúc thấp hơn nhiều so với Hà Nội. Theo 

kết quả khảo sát của tác giả luận án "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các 

doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội" thì số lao động 

tốt nghiệp trung học phổ thông trong các KCN, khu chế xuất của Hà Nội chiếm 

98%. Nếu chỉ dừng lại là lao động phổ thông thì mức tiền lương, thu nhập của 

người lao động rất thấp. Với mức giá sinh hoạt đắt đỏ như ở Hà Nội thì cuộc sống 

của công nhân, lao động rất khó khăn vì thế mà sức hút lao động về làm việc tại Hà 

Nội sẽ có nguy cơ giảm trong những năm tiếp theo. Đây là cơ hội lớn cho các 

DNCN của tỉnh nếu Vĩnh Phúc tích cực hơn nữa trong việc đảm bảo được sự ổn 

định về tiền lương, thu nhập và hạ tầng xã hội cho công nhân, lao động. 

* Trình độ CMKT của nhân lực NCN 

Về trình độ CMKT của NLCN tỉnh Vĩnh Phúc, lao động có trình độ sơ cấp 

chiếm 21,2%; trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp chiếm 16,3%; cao đẳng 

chiếm 10,1% (bao gồm cao đẳng nghề), đại học chiếm 17,2%; trên đại học (thạc sĩ 

và tiến sĩ) chiếm 1,3% còn lại là lao động chưa qua đào tạo hoặc đào tạo nhưng 

không có chứng chỉ, văn bằng. Như vậy, có thể nhận thấy trình độ CMKT của nhân 

lực NCN của Vĩnh Phúc thấp, đang mất cân đối nghiêm trọng giữa các cấp của trình 

độ CMKT, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH.  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có có văn bằng chứng chỉ tại các doanh nghiệp 

Nhà nước là cao nhất, chiếm 86,6% trong tổng số nhân lực; xếp thứ hai là doanh 

nghiệp FDI với 43,4%; cuối cùng là doanh nghiệp ngoài nhà nước với 48,2%. Các 
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DNFDI có mức độ phân hóa rất sâu về trình độ CMKT. Xu hướng sử dụng lao động 

có trình độ sơ cấp, trung cấp nghề trong các doanh nghiệp này cao hơn so với các 

loại hình doanh nghiệp khác. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nhưng chưa được cấp 

văn bằng chứng chỉ trong các doanh nghiệp FDI cũng cao hơn so với các doanh 

nghiệp khác với 36,2%. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp FDI tự đào tạo mà 

không cần cấp văn bằng chứng chỉ. Các DNCN ngoài nhà nước cũng có xu hướng 

sử dụng nhân lực tương tự như doanh nghiệp FDI. 

Bảng 3.7: Trình độ chuyên môn của nhân lực NCN tỉnh Vĩnh Phúc 

Đơn vị tính: % 
 

Trong đó 
Trình độ chuyên môn 

Tỷ trọng 
toàn ngành DNNN DNNNN FDI 

Tổng số 100 100 100 100 

Chưa được đào tạo 14,9 5,3 21,3 10,4 

Đã qua đào tạo nhưng không có chứng chỉ 19 12,1 30,5 36,2 

Sơ cấp nghề 21,2 12 8,5 10,2 

Trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp 16,3 16,6 15,3 17,3 

Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp 10,1 16 15,7 9,5 

Đại học 17,2 35 8,2 15,1 

Sau đại học 1,3 3 0,5 1,3 

Nguồn: [20] 

Sự chuyển biến CLNL theo trình độ đào tạo tương đối chậm và chỉ tập 

trung chuyển đổi ở nhóm chưa được đào tạo sang đào tạo sơ cấp, trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề và cao đẳng chuyên nghiệp. Tỷ trọng nhân lực trong các nhóm đại 

học và trên đại học, cao đẳng chuyên nghiệp gần như không có sự thay đổi qua các 

năm. Tỷ trọng nhân lực chưa qua đào tạo và đã qua đào tạo nhưng không có văn 

bằng, chứng chỉ năm 2005 chiếm 67,9%; năm 2010 chiếm 43,8% và đến năm 2015 

chiếm 33,9%. Như vậy, năm 2015 so với năm 2010, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo 

và đã qua đào tạo nhưng chưa được cấp văn bằng, chứng chỉ giảm. Nguyên nhân 

giảm là Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh đào tạo công nhân, lao 

động như khuyến khích các DNCN đào tạo người lao động, hỗ trợ kinh phí đào tạo. 

Tỷ lệ lao động có trình độ sơ cấp, trung cấp nghề không có sự thay đổi qua các năm 

với tỷ trọng 33,4% năm 2010 và 37,5% năm 2015. Tỷ lệ nhân lực có trình độ cao 

đẳng ở năm 2015 giảm so với năm 2010 trong khi tỷ lệ nhân lực có trình độ đại học 
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lại tăng nhanh hơn, từ 8,2% năm 2010 đến 17,2% năm 2015. Đây là xu hướng vận 

động chung của TTLĐ Việt Nam. Trong những năm tới hệ thống đào tạo chuyên 

nghiệp trên địa bàn tỉnh dần chuyển sang đào tạo nghề để phục vụ NCN. Mặt khác, 

hệ thống các cơ sở dạy nghề phải mở rộng quy mô, tăng cường đào tạo cao đẳng, 

trung cấp nghề, sơ cấp nghề mới đáp ứng được yêu cầu phát triển của NCN. 

Bảng 3.8: Sự phát triển về trình độ chuyên môn của nhân lực NCN  

tỉnh Vĩnh Phúc qua các năm 

Đơn vị tính: % 
 

Trình độ chuyên môn 2005 2010 2015 

Tổng số 100 100 100 

Chưa được đào tạo 25,1 17,3 14,9 

Đã qua đào tạo nhưng không có chứng chỉ 42,8 26,5 19 

Sơ cấp nghề 12 18,1 21,2 

Trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp 8,6 15,3 16,3 

Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp 6,3 13,7 10,1 

Đại học 4,6 8,2 17,2 

Sau đại học 0,6 0,9 1,3 

Nguồn: [20]  

Hiện nay ở Vĩnh Phúc, tình trạng thiếu lao động lành nghề, lao động đã qua 

đào tạo đang diễn ra ở tất cả các NCN, các loại hình DNCN. Do hạn chế về trình độ 

CMKT của NNL nên Vĩnh Phúc chủ yếu thu hút đầu tư trong những ngành có công 

nghệ lạc hậu, NSLĐ thấp, giá trị gia tăng nhỏ. Cũng chính vì thiếu lao động lành 

nghề, lao động qua đào tạo CMKT nên khả năng thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc 

những năm gần đây cũng giảm nhiều so với giai đoạn 2005 - 2010.  

Kết quả khảo sát của luận án cũng đi đến kết luận, trình độ CMKT của nhân 

lực NCN ở Vĩnh Phúc rất thấp. Cụ thể là, có đến 72,7% doanh nghiệp được khảo sát 

cho rằng trình độ CMKT của NLCN ở mức trung bình và kém. 73% cán bộ quản lý 

nhà nước đồng tình với nhận định trên. Song ý kiến đánh giá của người lao động lại 

có kết quả ngược lại với trên 90% cho rằng trình độ CMKT của nhân lực trong 

ngành có mức độ trung bình trở lên. 

Để xác định rõ nguyên nhân sự khác biệt về ý kiến đánh giá giữa doanh 

nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước với người lao động về trình độ CMKT của NLCN 
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tác giả luận án đã phỏng vấn sâu giám đốc nhân sự của 2 công ty tiêu biểu là Công 

ty NISSEI (liên doanh Nhật Bản), Công ty PIAGIO (liên doanh Ý). Kết quả đi đến 

nhận định "trình độ chuyên môn kỹ thuật và khả năng phối hợp của nhân lực trong 

các doanh nghiệp công nghiệp ở mức độ thấp; khả năng đáp ứng yêu cầu công việc 

thấp". Các giám đốc doanh nghiệp cũng cho biết thêm, thường mất nhiều thời gian 

để lao động có CMKT thích ứng với công việc, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện 

kỹ năng. Còn ý kiến của người lao động thường là những đánh giá chủ quan, không 

có độ tin cậy. Từ nhận định trên có thể thấy trình độ chuyên môn nhân lực NCN 

tỉnh Vĩnh Phúc chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển.  

Bảng 3.9: Đánh giá về trình độ chuyên môn của nhân lực NCN 
 

Doanh nghiệp Người lao động 
Cán bộ  

quản lý nhà nước 
Nội dung 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Chuyên môn rất tốt 16 5,0 35 10,9 5 6 

Chuyên môn tốt 56 17,4 135 41,9 17 21 

Chuyên môn trung bình 83 25,8 136 42,2 24 30 

Chuyên môn kém 151 46,9 12 3,7 34 43 

Không trả lời 16 5,0 4 1,2 0 0 

Tổng cộng 322 100,0 322 100,0 80 100 

Nguồn: Tác giả khảo sát từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2015 

* Kỹ năng và kinh nghiệm của nhân lực NCN 

Mặc dù, kỹ năng nghề nghiệp là thành phần cốt lõi tạo ra NSLĐ và hiệu quả 

thực hiện công việc, nhưng kỹ năng nghề nghiệp của lao động Vĩnh Phúc lại yếu 

nhất trong tất cả các tiêu chí phản ánh CLNL. Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực 

đáp ứng nhu cầu các khu công nghiệp, khu chế xuất" được tổ chức năm 2016 tại 

Vĩnh Phúc đã đi đến nhận xét nhân lực của Vĩnh Phúc còn yếu về kỹ năng nghề 

nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng mềm. Về kỹ năng cứng của nhân lực - các kỹ năng 

liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp và được đào tạo tại các CSĐT, NLCN của tỉnh 

chỉ đáp ứng được 80-85% so với yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Trong 

đó, các nghề đơn giản như may mặc, gia công chế biến khả năng đáp ứng các yêu 

cầu về kỹ năng của NLCN tỉnh có cao hơn so với các nghề cơ khí, khai khoáng. Các 
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kỹ năng mềm của NLCN chỉ đáp ứng 60% thể hiện ở chỗ, người lao động thiếu sự 

linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc; kỹ năng giao tiếp hạn chế, 

đặc biệt là giao tiếp bằng ngoại ngữ. Các doanh nghiệp FDI phản ánh kỹ năng nghề 

nghiệp của nhiều lao động không tương xứng với bằng cấp đào tạo của họ. Cũng 

theo các nhà đầu tư nước ngoài, kỹ năng quản lý của đội ngũ nhân lực cấp trung 

trong các DNCN của tỉnh thấp. Các kỹ năng quản lý thiết yếu như lập kế hoạch 

công việc, trình bày ý tưởng, động viên, khích lệ nhân viên được cho là yếu nhất 

của lao động quản lý. Nhiều cán bộ quản lý cấp trung gặp rất nhiều khó khăn trong 

giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong 

đào tạo và sử dụng nhân lực và là lý do vì sao nhiều doanh nghiệp FDI của Vĩnh 

Phúc phải thu hút lao động từ Hà Nội về làm việc. 

Các kỹ năng kỹ thuật của NLCN được đánh giá cao hơn, tuy nhiên các 

doanh nghiệp vẫn phải đào tạo lại. Do đặc thù của SXCN trong các DNCN, tính 

chuyên môn hóa cao với sự hỗ trợ đắc lực của máy móc thiết bị nên các yêu cầu về 

kỹ năng kỹ thuật với lực lượng lao động công nghiệp không cao. Trong những năm 

qua, việc đào tạo kỹ năng nghề cho NLCN cũng được tỉnh quan tâm và tích cực 

thực hiện. Các chủ thể tham gia đào tạo được hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính cũng như 

cơ chế đào tạo trong khi đó người lao động được hỗ trợ về kinh phí đào tạo và tìm 

việc làm sau khi đào tạo. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo của các CSĐT hiện nay trên 

địa bàn tỉnh còn yếu, việc đào tạo kỹ năng chưa được quan tâm đúng mực, đặc biệt 

là đào tạo các kỹ năng gắn với SXCN trong điều kiện phát triển khoa học - công 

nghệ. Đây chính là nguyên nhân làm cho kỹ năng nghề nghiệp của NLCN tỉnh chưa 

đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp. 

Mặc khác, lao động trong các DNCN của Vĩnh Phúc còn hạn chế về kinh 

nghiệm làm việc. Nguyên nhân là do tỷ lệ lao động mới tham gia vào TTLĐ NCN 

lớn, nên chưa đủ thời gian tích lũy kinh nghiệm. Hơn nữa, kinh nghiệm làm việc tại 

các vị trí công việc khác nhau là khác nhau mà số lao động nghỉ việc, nhảy việc tại 

tỉnh cao, nên khả năng tích lũy kinh nghiệm khá hạn chế. Đây cũng đã và đang tạo 

ra những rào cản trong việc nâng cao CLNL cho các doanh nghiệp ở cả hai khía 

cạnh là, nâng cao trình độ CMKT, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức, thái độ, tác 
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phong kỷ luật của người lao động. Đáp ứng yêu cầu này gây tổn thất tài chính cho 

các doanh nghiệp khi phải tuyển dụng và đào tạo lao động mới. Khi người lao động 

luân chuyển từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác thì những kinh nghiệm đã 

được tích lũy ở doanh nghiệp cũ không phù hợp; tiền lương có thể giảm trong thời 

gian học việc, thử việc; việc luân chuyển quá dễ dàng làm cho người lao động coi 

nhẹ kỷ luật lao động.  

3.2.2.3. Tâm lực của nhân lực công nghiệp 

Phần lớn nhân lực xuất thân từ nông nghiệp hoặc nông thôn, mang nặng tác 

phong tiểu nông, chưa được đào tạo, rèn luyện về kỷ luật lao động công nghiệp nên 

ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp còn hạn chế. Mặc dù nhân 

lực của Vĩnh Phúc có những phẩm chất đáng quý như cần cù, chịu khó, yêu lao 

động… nhưng khi chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang SXCN, nhiều lao động 

khó thích ghi với những quy định chặt chẽ của SXCN. Hơn nữa, một bộ phận không 

nhỏ NLCN của tỉnh có xuất thân từ khu vực trung du, miền núi với giáo dục còn 

hạn chế nên ý thức tác phong, kỷ luật lao động cũng không cao.  

Mặt khác, kỹ năng sống và làm việc trong môi trường công nghiệp cộng với 

nhận thức về quan hệ lao động chưa đầy đủ. Mặc dù, các tổ chức chính trị xã hội 

của tỉnh Vĩnh Phúc đã rất tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến về ý thức, thái 

độ, tác phong, kỷ luật cho người lao động nhưng sự chuyển biến còn thiếu tích cực. 

Đối với các doanh nghiệp FDI nhân lực còn thiếu hiểu biết về văn hóa, phong tục 

tập quán của người nước ngoài mà mình cùng làm việc, nên đôi khi dẫn đến mâu 

thuẫn và bất hòa trong công việc, cũng như hiểu nhầm trong quan hệ giữa chủ 

doanh nghiệp và nhân lực.  

Ngoài ra, nhân lực trong NCN cũng còn hạn chế về kỹ năng làm việc theo 

nhóm, khả năng hợp tác và chia sẻ rủi ro chưa cao, hạn chế phát huy sáng kiến cá 

nhân và chia sẻ kinh nghiệm làm việc. Lề lối làm việc bảo thủ, dựa dẫm, cứng 

nhắc, thiếu sự năng động, linh hoạt, nên chưa đáp ứng được yêu cầu SXCN cạnh 

tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Kết quả khảo sát của nghiên cứu sinh về ý 

thức chấp hành kỷ luật của nhân lực NCN tỉnh Vĩnh Phúc thể hiện qua bảng số 

liệu sau:  
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Bảng 3.10: Đánh giá về ý thức chấp hành kỷ luật của nhân lực NCN 
 

Doanh nghiệp Người lao động 
Cán bộ  

quản lý nhà nước 
Nội dung 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Tốt 71 22,0 75 23,3 0 0 

Khá 22 6,8 145 45,0 6 8 

Trung bình 77 23,9 80 24,8 40 50 

Kém 152 47,2 22 6,8 34 43 

Không trả lời 0 0,0 0 0,0 0 0 

Tổng cộng 322 100,0 322 100,0 80 100 

Nguồn: Điều tra của tác giả từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2015 

Kết quả khảo sát cho thấy các chủ thể khác nhau có sự đánh giá khác nhau 

về ý thức chấp hành kỷ luật lao động của NLCN Tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể là, trên 

90% ý kiến cho rằng ý thức chấp hành kỷ luật lao động của nhân lực ở mức độ 

trung bình trở lên. Trong khi đó, hơn 40% đại diện doanh nghiệp và cán bộ quản lý 

lại cho rằng ý thức chấp hành kỷ luật lao động của NLCN kém. Điều này cho thấy 

hạn chế về tâm lực của NLCN tỉnh Vĩnh Phúc.     

Tư tưởng làm thuê vẫn còn phổ biến ở nhiều lao động. Do nhận thức bản chất 

của tư bản là bóc lột nên nhiều lao động công nghiệp của tỉnh còn thiếu tích cực trong 

quá trình thực hiện công việc. Ý thức tôn trọng công việc, tôn trọng cấp trên cũng rất 

hạn chế. Nhiều lao động còn cố tình chống đối lại các chủ trương nội quy của doanh 

nghiệp. Nhiều lao động còn chậm trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản 

xuất. Ngay cả những lao động trình độ cao, lao động được đào tạo bài bản từ các cơ 

sở dạy nghề cũng thiếu tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.  

* Sự chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho tương lai 

Chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho tương lai là cần thiết cho 

cả doanh nghiệp và người lao động. Quá trình nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghề 

nghiệp cho tương lai sẽ giúp người lao động làm tốt hơn công việc của mình, có thể 

phát triển lên các vị trí công việc đòi hỏi kỹ năng và trình độ CMKT cao hơn với 

các mức thù lao tốt hơn. Đối với NLCN tỉnh Vĩnh Phúc, việc chuẩn bị kỹ năng, 

chuyên môn nghề nghiệp cho tương lai của người lao động rất quan trọng ở các lý 

do: (i) trình độ CMKT của NLCN còn thấp nên chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề 
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nghiệp cho tương lai như một điều kiện tất yếu để PTNL NCN của tỉnh; (ii) trong 

bối cảnh TTLĐ ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay, phát triển kỹ năng, chuyên môn nghề 

nghiệp cho tương lai vừa giúp người lao động gắn bó với Vĩnh Phúc nhiều hơn, vừa 

giúp doanh nghiệp chuẩn bị trước nhân lực để đối phó với sự thiếu hụt lao động có 

chất lượng trên thị trường. Tuy nhiên, theo khảo sát của tác giả, việc thực hiện tại 

các DNCN trên địa bàn tỉnh còn nhiều điểm yếu, cụ thể là: 

Thứ nhất, các doanh nghiệp né tránh việc đào tạo nâng cao, huấn luyện, rèn 

luyện để có lực lượng lao động chất lượng cao hơn cho doanh nghiệp. Đây là phản 

ứng tất yếu của các DNCN vì sự biến động lao động trong các doanh nghiệp tương 

đối lớn, các doanh nghiệp e ngại việc đầu tư chi phí đào tạo. 

Thứ hai, khâu hoạch định chiến lược nhân lực trong các DNCN còn kém 

nhiều doanh nghiệp không nhận thức chính xác nhu cầu nhân lực trong tương lai cả 

về quy mô, chất lượng và cơ cấu nhân lực, nên không có các biện pháp chuẩn bị kỹ 

năng, chuyên môn nghề nghiệp cho tương lai. 

Thứ ba, doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm số lớn trong cơ cấu DNCN 

của tỉnh, số này nhỏ về quy mô, hiệu quả hoạt động chưa cao nên đầu tư cho giáo 

dục, đào tạo, PTNL còn hạn chế. Việc đầu tư cho đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu 

của công việc trước mắt còn khó khăn, chưa nói đến công việc trong tương lai. Với 

các doanh nghiệp FDI, hoạt động đào tạo nâng cao, đáp ứng nhu cầu cho tương lai 

cũng chưa được thực hiện vì phương châm của các doanh nghiệp này là tuyển mới 

hoặc thay thế khi có nhu cầu.  

Thứ tư, rất ít lao động trong các DNCN nhận thức được vai trò và sự cần 

thiết phải học tập, nâng cao trình độ. Phần vì thu nhập thấp, phần vì tâm lý ngại học, 

ít cầu tiến của nhân lực xuất thân từ nông nghiệp, nông thôn. Hơn nữa cơ hội lựa 

chọn việc làm ở tỉnh Vĩnh Phúc lớn nên tâm lý của nhiều lao động không ổn định, 

họ có xu hướng thay đổi công việc nhiều hơn là thay đổi bản thân.  

Thứ năm, nhận thức của chủ doanh nghiệp, các nhà quản trị cấp cao về sự 

thay đổi của môi trường kinh doanh trong dài hạn còn hạn chế. Khi không nhận 

thức được sự thay đổi của môi trường kinh doanh, sự phát triển của công nghệ sản 

xuất các doanh nghiệp khó nhận thấy sự thay đổi công việc trong tương lai, vì thế 

không có sự chuẩn bị về kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho người lao động. 
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Kết quả khảo sát của NCS về sự chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề 

nghiệp cho tương lai của người lao động như sau:  

Bảng 3.11: Kết quả khảo sát về sự chuẩn bị kỹ năng,  

chuyên môn nghề nghiệp cho tương lai 
 

TT Tiêu chí 
Trả lời 
"có" 

Trả lời 
"không" 

1 
Anh/Chị có được doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến về sự 
thay đổi của doanh nghiệp, của công việc trong tương lai không? 

108 214 

2 
Anh/Chị có được đào tạo, huấn luyện kỹ năng, chuyên môn nghề 
nghiệp để tương thích với yêu cầu công việc tương lai không? 

87 235 

3 
Anh/Chị có được định hướng để hướng tới những công việc 
tốt hơn, những vị trí cao hơn trong doanh nghiệp không? 

69 253 

4 
Anh/Chị có được doanh nghiệp tạo điều kiện tham gia các chương 
trình đào tạo theo nhu cầu, mong muốn của bản thân không? 

121 201 

Nguồn: Điều tra của tác giả từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2015 

Kết quả khảo sát một lần nữa khẳng định, việc chuẩn bị kỹ năng, chuyên 

môn nghề nghiệp cho tương lai của người lao động còn nhiều hạn chế. Chỉ có 

108/322 (33,5%) người được hỏi cho biết họ được doanh nghiệp tuyên truyền, phổ 

biến về sự thay đổi của doanh nghiệp, của công việc trong tương lai; 87/322 (27%) 

lao động cho rằng họ được đào tạo, huấn luyện kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp 

để tương thích với yêu cầu công việc tương lai. Về cơ hội được doanh nghiệp định 

hướng để hướng tới những công việc tốt hơn, những vị trí cao hơn trong doanh 

nghiệp và được doanh nghiệp tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo theo 

nhu cầu, mong muốn của bản thân kết quả trả lời "có" lần lượt là 69/322 và 121/322. 

Như vậy, trong bốn tiêu chí đánh giá sự chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp 

cho tương lai của người lao động, tiêu chí được doanh nghiệp tạo điều kiện để tham 

gia các chương trình đào tạo theo nhu cầu của bản thân được đánh giá cao nhất. Đây 

là kết quả của chính sách đào tạo nghề của tỉnh Vĩnh Phúc. Bằng việc hỗ trợ học phí 

cho người lao động và hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp khi đào tạo nhân lực 

nên người lao động được tạo điều kiện tốt khi tham gia các chương trình đào tạo. Tuy 

nhiên, chỉ 121/322 (37,5%) người lao động được tạo điều kiện để học tập. 

Sự yếu kém trong việc chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho 

tương lai của người lao động không chỉ là điểm yếu trong PTNL tại các DNCN ở 
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Vĩnh Phúc, mà còn ở tất cả các DNCN của Việt Nam nói chung. Ở phạm vi vĩ mô, 

PTNL NCN chưa được thực hiện tốt nên xảy ra hiện tượng thiếu hụt lao động, đào 

tạo không đáp ứng nhu cầu, CLNL thấp. Ở phạm vi doanh nghiệp, do không có sự 

chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho tương lai nên các doanh nghiệp 

không chủ động được nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp. Rất ít doanh nghiệp 

ở Việt Nam có khả năng đối phó với những biến động lớn trên TTLĐ.  

3.2.3. Cơ cấu nhân lực ngành công nghiệp tỉnh  

3.2.3.1. Cơ cấu lực nhân lực theo độ tuổi 

Cơ cấu theo độ tuổi phản ánh năng lực thực hiện nhiệm vụ của nhân lực, 

khả năng phát triển của nhân lực trong doanh nghiệp trước sự phát triển mạnh mẽ 

của công nghệ sản xuất. Nhìn vào bảng 3.12 ta thấy, cơ cấu nhân lực trong độ tuổi 

lao động có sự thay đổi qua từng năm. 

Bảng 3.12: Cơ cấu nhân lực NCN theo độ tuổi ở Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015 

Đơn vị tính: % 
 

Lao động theo nhóm tuổi Năm 2010 Năm 2012 Năm 2015 

Tổng số 100 100 100 

Từ 15 đến 24 tuổi 28,3 29,2 29,1 

Từ 25 đến 34 tuổi 31,7 35,1 37,8 

Từ 35 đến 44 tuổi 21,4 20,2 19,4 

Từ 45 đến 54 tuổi 15,4 12,6 12,4 

Từ 55 đến 59 tuổi 3,2 2,9 1,3 

Nguồn: [20] 

Năm 2010, cơ cấu các nhóm tuổi có sự chênh lệch rõ rệt, nhóm tuổi chiếm 

tỷ lệ cao nhất là từ 25 đến 34 tuổi (khoảng 31,7%), tiếp theo là nhóm tuổi từ 15 

đến 24 chiếm 28,3%, sau đó đến nhóm tuổi từ 45 đến 54 là 15,4%; nhóm tuổi 

chiếm tỷ lệ thấp nhất là từ 55 đến 59 tuổi, chiếm 3,2%. Năm 2012, nhóm tuổi từ 

15 đến 24 tuổi tăng thêm gần 1% so với năm 2010 (từ 28,3% lên 29,2%) và nhóm 

tuổi từ 25 đến 34 tuổi có tỷ lệ cao nhất chiếm khoảng 35,1%, tăng gần 4% so với 

năm 2010. Trong khi nhóm tuổi từ 35 đến 44 có tỉ lệ 20,2% gần như không có sự 

biến động, còn nhóm tuổi 44 đến 54 có tỉ lệ 12,6% giảm hơn 2% so với năm 2010. 

Nhóm tuổi còn lại từ 55 đến 59 tuổi chiếm tỉ lệ thấp nhất với 2,9% giảm gần 1% 

so với năm 2011.  
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Hiện nay với cơ cấu lao động trẻ, đây cũng là lợi thế và cũng đặt ra rất 

nhiều thách thức cho PTNL trong NCN. Trên thực tế, nhân lực có độ tuổi trẻ 

thường thiếu kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng, kỷ luật tác phong công nghiệp do đó 

đặt ra yêu cầu phải PTNL khắc phục các hạn chế của cơ cấu nhân lực như trên. Hơn 

nữa, lao động trẻ ở tỉnh Vĩnh Phúc có tâm lý không ổn định, thích thử sức, khám 

phá cái mới nên nhảy việc, bỏ việc chiếm tỷ trọng cao. Điều này đặt ra nhiều vấn đề 

về thu hút và các biện pháp giữ chân lao động.  

3.2.3.2. Cơ cấu nhân lực theo giới  

Năm 2015, tỷ lệ lao động nữ trong doanh nghiệp FDI chiếm 47,8% cao hơn tỷ 

lệ này ở doanh nghiệp nhà nước (43,8%) và doanh nghiệp ngoài nhà nước (36,2%). 

Trong doanh nghiệp FDI thì nhóm tuổi trẻ (<25 tuổi và từ 25 - 34 tuổi) chiếm tỷ 

trọng cao hơn tương ứng là 15,7% và 55,1%; cao hơn so với doanh nghiệp nhà nước 

và ngoài nhà nước. Còn ở các doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước, nhóm tuổi 

chiếm ưu thế là từ 25-34 tuổi, 35-44 tuổi và 45-54 tuổi với tỷ lệ giảm dần. Như 

vậy,với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xu hướng trẻ hóa lao động cao 

hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác và ưa chuộng tuyển lao động trẻ, mới 

tốt nghiệp, đạt thành tích cao trong học tập, tạo điều kiện để họ tự đào tạo cho phù 

hợp với yêu cầu công việc của doanh nghiệp. 

Bảng 3.13: Cơ cấu nhân lực trong DNCN theo giới tính 

Đơn vị tính: % 
 

Tỷ lệ theo nhóm tuổi 
Loại doanh nghiệp 

Tỷ lệ lao 
động nữ <25 25-34 35-44 45-54 >54 

Doanh nghiệp nhà nước 43,8 6,5 29,3 26,9 24 13,3 

Doanh nghiệp ngoài nhà nước 36,2 11,8 42,7 26,7 16,9 1,9 

Doanh nghiệp FDI 47,8 15,7 55,1 21,2 7,4 0,6 

Nguồn: [20] 

3.2.3.3. Cơ cấu nhân lực theo các loại hình doanh nghiệp 

Số lượng nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước giai đoạn 

2005-2015 là 7.272 người chiếm tỷ trọng 9% so với tổng nhân lực NCN. Nhìn 

chung nhân lực thuộc các doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh với tốc độ bình quân 

(-8,8%)/năm. Đến 2015 chỉ còn 2.145 người, chiếm tỷ trọng 2,95%, giảm 3,39 lần 
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so với năm 2005. Trong đó, năm 2006 giảm (-16,3%), năm 2007 giảm (-22,45%) và 

năm 2008 giảm rất mạnh với mức (-35,74%). 

Năm 2008 khi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, giải thể số nhân lực 

trong các doanh nghiệp này giảm xuống còn 2.340 người, chiếm tỷ trọng 5,84%. 

Đến năm 2009 tiếp tục giảm (-3,5%), năm 2010 giảm tiếp (-5,62%); năm 2011 giảm 

nhẹ hơn với mức (-0,62%). Năm 2012 nhân lực lại tăng 2,88%; và ngay năm sau, 

năm 2013 lại giảm (-1,79%) và năm 2014 tăng 1%, đến năm 2015 giảm (-0,7%).  

Có thể khẳng định từ năm 2010 đến 2015 nhân lực của doanh nghiệp nhà 

nước được duy trì ổn định từ 3% đến 4% trong tổng nhân lực NCN Vĩnh Phúc. 

Đối với doanh nghiệp thuộc sở hữu ngoài nhà nước bình quân giai đoạn 

2005-2015 tỷ trọng NLCN chiếm 40,2%; tốc độ tăng bình quân 14%/năm, số lượng 

nhân lực bình quân/năm đạt 20.062 người.  

Xét riêng năm 2005, các doanh nghiệp thuộc sở hữu ngoài nhà nước có số 

nhân lực là 9.829 người, chiếm 40% tổng nhân lực NCN, nhưng đến 2006 giảm 

10,41% còn 8.806 người, chiếm tỷ trọng 32%. Năm 2008 lại tăng đến 12.330 người, 

chiếm tỷ trọng 39%. Năm 2009 NLCN trong các doanh nghiệp thuộc sở hữu ngoài 

nhà nước tăng rất mạnh với tốc độ 44,45%, đạt mốc 16.998 người, chiếm tỷ trọng 

44%. Nhưng đến năm 2010 NLCN trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 

4,5%. Các năm sau đó, NLCN trong các doanh nghiệp này liên tục tăng, đến năm 

2015 đạt mốc 30.408 người chiếm tỷ trọng 42% trong tổng số nhân lực toàn NCN. 

Đối với doanh nghiệp FDI giai đoạn 2005-2015 chiếm 51%; số lượng nhân 

lực bình quân/năm là 25.888 người, tốc độ tăng bình quân là 20%/năm. 

Nếu năm 2005 các doanh nghiệp FDI chỉ sử dụng 7.225 người chiếm 29,70% 

trong tổng số NLCN, đến năm 2006 tăng thêm 70,3% làm cho tỷ trọng nhân lực 

trong các doanh nghiệp FDI chiếm 45,17% trong tổng số NLCN. Các năm 2007, 

2008, 2009 tăng mạnh với tốc độ lần lượt là 26,54%; 27,93%; 24,33%; tỷ trọng 

nhân lực của ba năm là 48,89%; 49,67%; 56,22%. Năm 2010 và 2011 với mức tăng 

trên 10%, tỷ trọng nhân lực năm 2011 trong các doanh nghiệp FDI đạt kỷ lục chiếm 

59% trong tổng cơ cấu nhân lực toàn NCN. Bốn năm sau đó (từ năm 2012 đến năm 

2015) quy mô sử dụng nhân lực tăng chậm lại với nhịp độ dưới 10%. Năm 2015 

NLCN trong các doanh nghiệp FDI là 40.146, người gấp 5,56 lần so với năm 2005. 
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Từ những phân tích trên cho thấy, thu hút, đào tạo, PTNL của tỉnh Vĩnh 

Phúc chính là thu hút đào tạo, PTNL của các DNCN dân doanh và doanh nghiệp FDI. 

Ngoài ra, trong hoạt động PTNL tại các DNCN thì thành phần doanh nghiệp FDI và 

doanh nghiệp dân doanh sẽ quyết định đến PTNL trong NCN tỉnh Vĩnh Phúc. 

3.2.3.4. Cơ cấu nhân lực theo ngành sản xuất kinh doanh 

Đối với ngành khai khoáng giai đoạn 2005-2015, số nhân lực trong các 

doanh nghiệp giảm liên tục, nhân lực bình quân/năm là 425 người/năm với nhịp độ 

giảm bình quân 2,79%/năm, và chiếm 1,09% trong tổng nhân lực NCN. 

Năm 2005 nhân lực ngành khai khoáng là 548 người, chiếm 2,3% trong 

tổng số nhân lực NCN. Năm 2006, 2007 tổng số nhân lực ngành khai khoáng lần 

lượt là 620 và 658 lao động, tăng 12,96% và 6,30%. Tuy có tăng về số lượng nhưng 

tỷ trọng nhân lực ngành này chỉ chiếm 2,3% và 2,1%; nhỏ hơn so với năm 2005. 

Nguyên nhân là tốc độ tăng nhân lực của NCN chế biến, chế tạo nhanh hơn.  

Từ năm 2008 ngành khai khoáng bước vào thời kỳ giảm mạnh quy mô nhân 

lực. Tốc độ giảm năm 2008 là (-18,54%); năm 2009 là (-11,75%); năm 2010 là (-46,72%). 

Tỷ trọng nhân lực ngành khai khoáng giảm mạnh từ 2,3% năm 2006 xuống 0,05% năm 

2008. Năm 2011, 2012 quy mô nhân lực tăng trở lại với tốc độ tăng lần lượt là 18,65%; 

35,45%; đẩy tỷ trọng nhân lực ngành khai khoáng từ 0,5% của năm 2008 lên 0,6% 

năm 2012. Năm 2013 quy mô nhân lực lại giảm mạnh với tốc độ (-29,88%); năm 2014 

tăng nhẹ 5,63%; năm 2015 vẫn chỉ có 300 người làm việc trong NCN khai khoáng. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành có tỷ trọng nhân lực áp đảo ngành khai 

khoáng, sản xuất và phân phối điện nước; quản lý và xử lý rác thải với tỷ trọng bình quân 

giai đoạn 2005-2015 đạt 93,70%/năm, số lượng nhân lực bình quân/năm là 46.333 người; 

tốc độ tăng bình quân là 12,49%/năm. Đến năm 2015 quy mô nhân lực NCN chế 

biến chế tạo đạt 69.375 người gấp 3,16 lần so với năm 2005, chiếm tỷ trọng 94,5%. 

Năm 2005 nhân lực ngành chế biến, chế tạo là 21.922 người, chiếm 90% 

trong tổng số nhân lực NCN. Từ năm 2006 đến năm 2011, tốc độ tăng bình quân đạt 

11%/năm. Năm 2012 là năm có tốc độ tăng mạnh nhất trong cả giai đoạn, đạt 

22,09%; các năm sau 2013; 2014; 2015 tuy không duy trì được tốc độ tăng như năm 

2012 nhưng vẫn đạt mức trung bình khoảng 4%/năm. Tỷ trọng nhân lực ngành chế 

biến chế tạo chiếm trên 95% so với tổng nhân lực của toàn ngành. 
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Đối với ngành sản xuất và phân phối điện nước; quản lý và xử lý rác thải, 

giai đoạn 2005-2015 số lượng nhân lực bình quân năm đạt 2.354 người, chiếm tỷ 

trọng thấp 5,59%. Tăng trưởng bình quân năm của ngành đạt 5,97%. Quy mô nhân 

lực ngành sản xuất và phân phối điện nước; quản lý và xử lý rác thải rất nhỏ so với 

NCN chế biến, chế tạo. Tốc độ tăng trưởng hàng năm tương đối đều đặn ở mức xấp 

xỉ 10%/năm. Nếu xu hướng này duy trì trong những năm tới thì tỉnh Vĩnh Phúc 

hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu về số lượng nhân lực cho NCN này. 

3.2.3.5. Phân bố nhân lực theo địa giới hành chính  

Vĩnh Phúc gồm 9 đơn vị hành chính: thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên 

và 7 huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh 

Tường, Yên Lạc. Các DNCN tập trung chủ yếu ở thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc 

Yên, huyện Bình Xuyên. Tuy nhiên, số lượng nhân lực được phân bố không phụ 

thuộc hoàn toàn vào phân bố các cơ sở SXCN, mà còn phụ thuộc vào quy mô, đặc 

điểm của lĩnh vực, ngành nghề SXKD của doanh nghiệp.  

Bình quân giai đoạn 2005-2015 nhân lực NCN của thành phố Vĩnh Yên 

chiếm tỷ trọng cao nhất với 40,06%; sau đó đến thị xã Phúc Yên với 32,2%; huyện 

Bình Xuyên với 15,1%; huyện Yên Lạc với 4,3%. Riêng năm 2015 tỷ trọng nhân 

lực NCN của các địa phương này lần lượt chiếm 41,2%; 31,1%; 16% và 3,6%. Với 

cơ cấu nhân lực như trên cho thấy, NLCN Vĩnh Phúc chủ yếu làm việc tại các 

doanh nghiệp trong các KCN, cụm công nghiệp ở thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc 

Yên, huyện Bình Xuyên, chiếm trên 90% trong tổng số nhân lực NCN. 

Nhân lực NCN của thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên 

chiếm tỷ trọng cao như trên là do các địa phương này có các KCN, cụm công nghiệp 

được xây dựng và sử dụng trước các huyện còn lại. Tuy nhiên, cơ cấu nhân lực này sớm 

bị thay đổi bởi trong những năm tới các KCN của huyện Tam Dương, Tam Đảo, Lập 

Thạch đi vào hoạt động sẽ thu hút nhiều dự án lớn từ nguồn vốn FDI, sức hút NLCN về 

các địa phương này sẽ cao hơn. Tuy nhiên, cho đến năm 2020, Vĩnh Yên vẫn là trung tâm 

công nghiệp lớn của tỉnh cùng hai trọng điểm công nghiệp là Phúc Yên và Bình Xuyên. 

Cơ cấu NLCN của tỉnh Vĩnh Phúc như hiện nay là hệ quả tất yếu của quá 

trình PTCN của tỉnh. Theo khảo sát, về cơ bản cơ cấu nhân lực đáp ứng được yêu 

cầu sử dụng của các DNCN. Mặc dù theo kết quả khảo sát của NCS thì vẫn còn 

52% ý kiến doanh nghiệp cho rằng chưa đảm bảo số lượng và hợp lý về cơ cấu nhân 
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lực nhưng chủ yếu là về số lượng nhân lực NCN. Đánh giá của cán bộ quản lý nhà 

nước và người lao động cũng tương tự nhưng với tỷ lệ cao hơn, gần 5%.  

3.3. Thực trạng các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển nhân lực 

ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

3.3.1. Chính sách phát triển nhân lực ngành công nghiệp của tỉnh 

Để PTNL nói chung, phát triển NLCN nói riêng tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 

và thực hiện nhiều chính sách khác nhau. Năm 2012, để đáp ứng nhu cầu phát triển 

KT-XH nhanh, bền vững, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung quy hoạch phát triển nguồn nhân 

lực bằng việc ban hành quyết định số 180/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

(ngày 18 tháng 01 năm 2012) về "Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến 

năm 2020". Trong văn bản này, tỉnh xác định nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông 

làm nền tảng; lấy đào tạo nghề, đào tạo lao động kỹ thuật chất lượng cao làm khâu đột 

phá; lấy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên 

chức trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp 

CNH, HĐH. Vĩnh Phúc cũng đặt mục tiêu tăng quy mô nhân lực trong lĩnh vực công 

nghiệp và xây dựng từ 139.690 người (chiếm 22,86%) năm 2010 lên 215.000 người 

năm 2015 (chiếm 30,5%) và 305.000 người (chiếm 38,13%) vào năm 2020; trong đó 

nhân lực NCN tăng lên 124.152 người vào năm 2015 và 189.100 người năm 2020. Về 

chất lượng, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 69% 

năm 2010 lên 73% năm 2015 và 80% năm 2020. Trong lĩnh vực công nghiệp, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo tăng từ 80% năm 2010 lên 86% năm 2015 và 94% năm 2020, trong 

đó: bậc sơ cấp nghề năm 2015 là 59,94% và năm 2020 là 56,25%; bậc trung cấp nghề 

năm 2015 là 22,86% và năm 2020 là 29,94%; bậc trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 

là 7,39% và năm 2020 là 5,72%; bậc cao đẳng nghề năm 2015 là 1,24% và năm 2020 

là 3,05%; bậc cao đẳng chuyên nghiệp năm 2015 là 2,41% và năm 2020 là 1,79%; 

bậc đại học và trên đại học năm 2015 là 7,17% và năm 2020 là 5,84%. Mục tiêu 

trên là cơ sở, định hướng cho các cơ sở công nghiệp, CSĐT thực hiện các hoạt động 

PTNL phù hợp với nhu cầu và thực trạng phát triển của ngành. 

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng ban hành và thực hiện nhiều chính sách nhằm PTNL 

NCN như: 

1. Chính sách phối hợp giữa Ban quản lý các KCN với Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội về quản lý lao động trong các doanh nghiệp, KCN nhằm triển khai 
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có hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động; việc 

đảm bảo các chế độ cho người lao động về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế và thực hiện tốt các chính sách cho người lao động. Thông qua đó Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu đào tạo và hỗ 

trợ các doanh nghiệp trong công tác đào tạo, tuyển dụng lao động. 

2. Tỉnh luôn khuyến khích bằng các ưu đãi cụ thể như tạo mặt bằng xây dựng, 

đất đai, vay vốn ưu đãi, chính sách thu nộp và sử dụng phí, lệ phí...; đơn giản hoá các 

thủ tục hành chính trong việc thành lập cho các tổ chức trong và ngoài nước thành lập 

các trường, trung tâm đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đặc biệt chú trọng thực 

hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã 

hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; Nghị định 69/2008/NĐ-CP 

ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường nhằm huy động các tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động đào tạo nhân lực. Nhằm nâng cao CLNL, đặc biệt là 

NLCN phục vụ các NCN trong tỉnh, Vĩnh Phúc ưu tiên đẩy mạnh đào tạo nhân lực có 

trình độ cao thông qua việc nâng cao chất lượng dạy nghề của các CSĐT nghề. Tỉnh 

quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống mạng lưới CSĐT, dạy nghề trên địa bàn tỉnh; ưu tiên 

đầu tư phát triển các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp 

nghề hiện tại của tỉnh theo hướng mở rộng quy mô hợp lý kết hợp đầu tư theo chiều 

sâu, đa dạng ngành nghề, cấp độ và loại hình đào tạo, trang thiết bị hiện đại, tiếp cận 

với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ. Bên cạnh đó, tỉnh nâng cao toàn diện 

chất lượng và đồng bộ hoá cơ cấu đội ngũ giáo viên đào tạo, dạy nghề; rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến cơ chế thu hút, tuyển dụng đội ngũ 

giáo viên giỏi. Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tiếp tục được thực hiện để nâng cao 

toàn diện chất lượng giảng viên. Nhằm hiện đại hóa các trang thiết bị đào tạo, tỉnh Vĩnh 

Phúc đã: (i) yêu cầu các cơ sở dạy nghề rà soát số lượng, chất lượng thiết bị dạy nghề 

và khả năng đáp ứng nhu cầu thực hành của thiết bị. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch 

đầu tư hoàn thiện thiết bị dạy nghề để đảm bảo trình độ tay nghề cho học sinh sau khi 

tốt nghiệp; (ii) phối hợp với các cơ sở dạy nghề khác trên địa bàn để khai thác tối đa 

công suất của thiết bị dạy nghề đã được đầu tư; (iii) phối hợp với các doanh nghiệp trên 

địa bàn để đưa học sinh đến thực tập ngay tại doanh nghiệp, nhằm giúp học sinh tiếp 

cận với lao động công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và thiết bị sản xuất tiên tiến, hiện 
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đại của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là những hành động mạnh mẽ của 

tỉnh nhằm nâng cao CLNL, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển KT-XH của tỉnh.  

3. Vĩnh Phúc cũng đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao về tỉnh làm việc 

thông qua nhiều chính sách hỗ trợ. UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành các quyết định 

như Quyết định số 2459/1999/QĐ-UB ngày 03/11/1999; Quyết định số 358/QĐ-UB 

ngày 4/2/2002; Quyết định số 3829/QĐ-UB ngày 22/9/2003; Quyết định số 

743/2005/QĐ-UB ngày 03/3/2005; Quyết định 1466/2007/QĐ-UB ngày 13/4/2007 

nhằm thu hút, đãi ngộ và trọng dụng và PTNL chất lượng cao cho tỉnh. Nhờ có các 

chính sách nói trên, năm 2013 và 10 tháng đầu của năm 2014, tỉnh đã cử 250 cán bộ, 

công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ 171 cán bộ, công chức, viên chức 

được cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ... với tổng số tiền là 1,73 tỷ đồng. Là tỉnh giáp Hà Nội, 

một thị trường có sức thu hút nhân lực mạnh mẽ, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, 

UBND tỉnh và Sở Lao động, Thương bình và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các doanh 

nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt chính sách thu hút, ưu đãi người lao động có chuyên 

môn cao như: Trả lương tương xứng với người có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm; 

hỗ trợ lao động chất lượng cao về nhà ở, phương tiện đi lại; quy định thời gian làm 

việc hợp lý tạo điều kiện cho lao động ở xa di chuyển về Vĩnh Phúc làm việc;…  

4. Tỉnh luôn đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm, tìm kiếm việc làm mới 

trong doanh nghiệp phù hợp với trình độ đào tạo của người lao động thông qua các 

hoạt động như: (i) Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin về nhu 

cầu tuyển dụng lao động, chế độ lao động, tiền lương, tiền công, đặc biệt là chế độ 

cho người lao động theo quy định của Luật lao động, để người lao động biết trước 

khi đăng ký việc làm; (ii) Phối hợp với UBND các thành phố, huyện, thị xã, thị trấn, 

các xã, phường, các cơ sở dạy nghề, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn để đăng 

tin thông báo tuyển dụng lao động; (iii) Mở phiên giao dịch việc làm vào ngày 10 

hàng tháng, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người lao động có điều kiện gặp gỡ, 

trao đổi. Qua đó, người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và 

hiểu biết hơn về doanh nghiệp mà họ có nguyện vọng xin vào làm việc.  

5. Tỉnh tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển 

dụng lao động. Theo Nghị quyết số 03/2002/NQ-HĐ về việc quy định chính sách 

ưu đãi đầu tư trên địa bàn Vĩnh Phúc và Quyết định số 2475/2002/QĐ-UB ngày 

9/7/2002 quy định ưu đãi đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, các dự án được hưởng ưu đãi là 
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dự án đầu tư mới, sử dụng lao động chưa qua đào tạo là người của tỉnh, sẽ được tỉnh 

hỗ trợ kinh phí một lần để đào tạo nghề là 500.000 đồng/người. Trường hợp doanh 

nghiệp tuyển dụng lao động đã được đào tạo nghề ở mức cơ bản thì doanh nghiệp 

được hỗ trợ 200.000 đồng/người.  

6. Vĩnh Phúc đẩy mạnh đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH. Ngày 

22/7/2005, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐND về 

dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động ở vùng dành đất PTCN, dịch vụ và đô thị 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2005-2010. Ngày 4/7/2007, HĐND tỉnh Vĩnh 

Phúc ban hành Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về chương trình giảm nghèo và giải 

quyết việc làm giai đoạn 2007-2010. Ngày 15/12/2008, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban 

hành Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND về quy định một số chính sách hỗ trợ đối với 

hộ nghèo, người nghèo, thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn từ năm 2009 

đến năm 2010. Đối chiếu với các quy định trên, người tham gia học nghề ở cả 3 cấp 

trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề đều được hỗ trợ học phí, tùy 

theo đối tượng. Mức hỗ trợ cao nhất đến 300.000 đồng/tháng. Riêng đối với người lao 

động thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% học phí và được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại 

mỗi tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định trong từng thời kỳ). 

Hiện nay, thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh giao tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện 

Quyết định của Thủ tướng về đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới ba tháng cho lao động 

nông thôn, nhằm cung ứng nguồn lao động qua đào tạo cho các doanh nghiệp, với mục 

tiêu từ 70-80% đối tượng học nghề được giải quyết việc làm. Mục tiêu đào tạo nghề ở 

cả 3 cấp trình độ đạt trên 28.000 người/năm. Tổng vốn đầu tư cho PTNL của tỉnh Vĩnh 

Phúc (bao gồm cả GD-ĐT, dạy nghề và các chi phí khác dành cho PTNL) giai đoạn 

2011 -2015 là 13.619 tỷ đồng, ước tính giai đoạn 2016-2020 là 22.122 tỷ đồng. Tuy 

nhiên, các kết quả trên còn khiêm tốn. Hơn nữa, các cơ chế, chính sách vẫn chưa thực sự 

tạo động lực cho những lao động đã được đào tạo quay trở lại tỉnh làm việc. Đây đã và sẽ 

tiếp tục là rào cản rất lớn trong quá trình quy hoạch và PTNL của tỉnh trong thời kỳ tới. 

3.2.2. Quy mô và chất lượng dân số của tỉnh 

Về quy mô dân số: Tính đến 31/12/2016 quy mô dân số của tỉnh là 

1.066.021 người, trong đó nam chiếm 49,18%; nữ chiếm 50,82%. Tỷ lệ tăng tự 
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nhiên của tỉnh có xu hướng tăng ổn định qua các năm và ở mức cao so với trung 

bình chung của cả nước (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của cả nước các năm giai đoạn 

2012 - 2016 lần lượt là: 9,9%; 9,9%; 10,3%; 9,4% và 9,2%). Cụ thể là: Năm 2012 

tỷ lệ sinh tự nhiên của tỉnh đạt 11,4%; năm 2013 đạt 11,4%; năm 2014 đạt 13,6%; 

năm 2015 đạt 11,3% và năm 2016 đạt 11,4%. Vĩnh Phúc cũng là một trong hai tỉnh 

có tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất khu vực đồng bằng sông Hồng (Vĩnh Phúc và 

Bắc Ninh). Tỷ lệ sinh thô của Vĩnh Phúc qua các năm lần lượt là: 18,7%; 18,7%; 

20,3%; 17,7% và 16,8%. Đây là nguồn bổ sung, cung cấp thêm vào lực lượng dân 

số cũng như lực lượng lao động công nghiệp hàng năm của tỉnh, tạo điều kiện cho 

các DNCN trên địa bàn tỉnh có cơ hội tuyển chọn được những lao động phù hợp.  

Trong tổng dân số tại thời điểm 31/12/2016, lực lượng lao động từ 15 tuổi 

trở lên đạt 629.770 người, chiếm 59,08%. Lực lượng lao động của Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2012 - 2015 đều tăng qua các năm, lần lượt là 607.200; 613.200; 621.189 và 

631.383 lao động. Xét theo khu vực nông thôn, thành thị thì số người trong độ tuổi 

lao động có khả năng lao động được phân bố khá đồng đều giữa khu vực thành thị và 

nông thôn (thành thị chiếm 52,71%, nông thôn chiếm 52,50%). Điều này phản ánh 

mặc dù khu vực thành thị tập trung nhiều DNCN, sử dụng nhiều lao động nhưng lực 

lượng lao động làm việc ở thành thị lại sống và sinh hoạt ở nông thôn khá lớn.  

Về chất lượng dân số của Vĩnh Phúc: Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội Vĩnh Phúc trong các năm 2015, 2016, vẫn tồn tại lao động có việc làm 

trong độ tuổi lao động của Vĩnh Phúc chưa tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở và 

trung học phổ thông. Trong đó, lao động chưa tốt nghiệp trung học phổ thông có tỷ lệ 

cao hơn so với các cấp còn lại. Năm 2015, trong tổng số 487.294 người có 16.405 người 

chưa tốt nghiệp tiểu học (3,37%); có 97.868 người tốt nghiệp tiểu học chưa tốt nghiệp 

trung học cơ sở (20,08%); 182.196 người tốt nghiệp trung học cơ sở mà chưa tốt nghiệp 

trung học phổ thông (37,39%) và có 190.825 người tốt nghiệp trung học phổ thông 

(39,16%). Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng NLCN của tỉnh, qua đó cũng 

ảnh hưởng đến NSLĐ và hiệu quả hoạt động SXKD của các DNCN trên địa bàn tỉnh. 

Không chỉ thấp về trình độ giáo dục phổ thông, dân số Vĩnh Phúc còn thấp 

ở trình độ CMKT. Theo báo báo kết quả điều tra nông thôn 2016, trình độ chuyên 

môn của lực lượng lao động đang làm việc tại tỉnh như sau: 
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Bảng 3.14: Trình độ CMKT của dân số trong độ tuổi lao động tỉnh Vĩnh Phúc 
 

Chỉ tiêu 
Toàn 
tỉnh 

Thành 
phố Vĩnh 

Yên 

Thị xã 
Phúc 
Yên 

Huyện 
Lập 

Thạch 

Huyện 
Tam 

Dương 

Huyện 
Tam Đảo 

Huyện 
Bình 

Xuyên 

Huyện 
Yên Lạc 

Huyện 
Vĩnh 

Tường 

Huyện 
Sông Lô 

Tổng số 546.353 52.247 50.441 67.185 55.174 40.922 60.882 73.024 98.261 48.217 

Chưa qua đào tạo 307.495 22.787 25.799 49.870 25.422 31.198 22.551 36.317 57.498 36.053 

Đào tạo nhưng không có 
chứng chỉ 

98.798 2.381 7.213 3.575 17.408 4.023 20.026 19.853 20.856 3.463 

Có chứng chỉ đào tạo 11.927 1.543 1.074 1.339 1.388 529 2.168 1.408 1.605 873 

Sơ cấp nghề 27.623 3.725 3.725 3.098 3.168 1.148 3.706 3.799 4.416 1.898 

Trung cấp nghề, trung cấp 
chuyên nghiệp 

29.342 4.409 4.038 2.690 2.774 1.231 4.328 3.674 4.338 1.860 

Cao đẳng nghề 11.138 1.600 1.588 1.098 867 516 2.334 1.159 1.274 702 

Cao đẳng 21.306 3.903 2.452 2.288 1.632 933 2.338 3.124 3.233 1.403 

Đại học 36.248 10.968 5.212 2.960 2.356 1.280 3.167 3.581 4.854 1.870 

Trên đại học 2.059 898 360 131 126 51 199 86 149 59 

Khác 417 33 40 136 33 13 65 23 38 36 

Nguồn: Báo cáo kết quả điều tra nông thôn 2016 
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Bảng số liệu cho thấy tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo và đào tạo nhưng không 

có văn bằng chứng chỉ còn chiếm tỷ trọng cao, lần lượt là 56,28% và 18,08%. Số 

người đã qua đào tạo các bậc CMKT được cấp chứng chỉ, văn bằng chiếm 25,64% 

trong tổng số lao động, tăng cao hơn so với những năm trước. Trình độ trung cấp 

(trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp), toàn tỉnh có 29.342 lao động, chiếm 

5,37%; số người được đào tạo từ bậc cao đẳng, đại học trở lên còn khiêm tốn, bậc 

cao đẳng và cao đẳng nghề chiếm 5,94%; bậc đại học chiếm 6,63% và bậc trên đại 

học chiếm 0,38% (số tuyệt đối lần lượt là 21.306; 36.248 và 2.059).  

Xét theo khu vực địa lý thì Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Tam Dương là những 

địa phương có tỷ lệ lao động đã qua đào tạo cao nhất; Lập Thạch, Tam Đảo và Sông 

Lô là những địa phương có tỷ lệ thấp nhất. Tuy nhiên, nếu xét về trình độ đào tạo ở 

bậc cao nhất là đại học và sau đại học thì Vĩnh Yên và Phúc Yên là hai huyện người 

lao động có trình độ đào tạo đại học và sau đại học cao hơn. Thành phố Vĩnh Yên 

có tỷ lệ đào tạo ở bậc đại học và sau đại học đạt 22,71%; Phúc Yên đạt 11,4% trong 

khi tỷ lệ chung của toàn tỉnh đạt 7,01%. 

Quy mô và chất lượng dân số của tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng NLCN của tỉnh. Đây là lý do tại so trình độ CMKT của NLCN trong các 

DNCN của tỉnh thấp. Hơn nữa, mặc dù quy mô dân số lớn nhưng so với nhu cầu 

PTCN của tỉnh thì lực lượng lao động vẫn chưa đáp ứng. Vĩnh Phúc đang thiếu trầm 

trọng lao động cả lao động phổ thông và lao động có trình độ CMKT. Điều này làm 

cho nhiều DNCN không thể mở rộng quy mô sản xuất và phải chuyển hướng đầu tư 

sang các địa phương khác có lợi thế hơn về lao động giá rẻ.  

3.3.3. Năng lực cung ứng của các cơ sở đào tạo và dạy nghề trong tỉnh  

Trên địa bàn tỉnh có 78 CSĐT, trong đó có 3 trường đại học, 7 trường cao 

đẳng, 13 trường trung cấp chuyên nghiệp và 55 cơ sở có tổ chức dạy nghề (cao đẳng 

nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề). Trong số đó địa phương quản lý 5 trường 

(2 trường cao đẳng và 3 trường trung cấp chuyên nghiệp); trung ương quản lý 8 trường 

(3 trường đại học, 3 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp chuyên nghiệp). Ngoài 

trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh, tỉnh có thêm 7 Trung tâm giáo dục 

thường xuyên của các huyện, thị xã với quy mô đào tạo gần 800 lớp, công suất trên 

10.000 học viên.  
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Tính đến hết tháng 12/2016 tổng số giảng viên trong các trường cao đẳng, 

đại học, dạy nghề là 2.178 người. Trong đó, số giảng viên cao đẳng, đại học trên địa 

bàn tỉnh là 1.436 người; tổng số giáo viên dạy nghề là 1.881 người, đạt bình quân 

25,7 học sinh/giáo viên. Các giảng viên đều có trình độ cao và kỹ năng sư phạm tốt. 

Cụ thể là, giảng viên có trình độ sau đại học là 679 người, chiếm 20,5%; trình độ 

đại học, cao đẳng là 1.922 người chiếm 58%. Tổng số giảng viên đạt chuẩn kỹ năng 

nghề nghiệp là 3.314 người, chiếm 93,7%; số giáo viên chưa đạt chuẩn là 221 người, 

chiếm 6,3%. 

Với cơ sở vật chất, kỹ thuật đào tạo như trên, tính đến 31 tháng 12 năm 2016, 

tổng số lao động được đào tạo là 38.936 người. Trong đó, số lao động được đào tạo 

ở trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp là 7.944 người; trình độ 

nghề là 31.092 người. 

Về hình thức đào tạo: đào tạo tập trung chiếm 70,4%; đào tạo trực tiếp tại 

doanh nghiệp, cơ sở SXKD, dịch vụ chiếm 25,28%; đào tạo ngoại ngữ, giáo dục 

định hướng chiếm 4,32%. Trong tổng số 174.208 người được đào tạo giai đoạn 

2010-2015 (bình quân khoảng 34.841 người/năm), số người được đào tạo nghề là 

138.857 người; đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trên đại học 

là 35.351 người.  

 Tổng số sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có khoảng 25.000 người, 

trung bình 250 sinh viên đại học, cao đẳng trên 10.000 dân (nếu tính cả số học sinh 

người Vĩnh Phúc đang học ở các nơi khác thì tỷ lệ là 255 sinh viên/10.000 dân). 

Để đánh giá về chất lượng đào tạo của các CSĐT, tác giả sử dụng phương 

pháp khảo sát ý kiến đánh giá của cả người lao động, cán bộ quản lý và các doanh 

nghiệp. Kết quả khảo sát là hơn 40% đại diện doanh nghiệp và cán bộ quản lý cho 

rằng, chất lượng đào tạo ở mức kém. Nhưng chỉ có 6,5% người lao động cho chất 

lượng đào tạo ở mức kém. Số lao động cho rằng chất lượng đào tạo ở mức trung 

bình là 44,7%. Thực trạng trên cho thấy công tác đào tạo, đào tạo nghề chưa đáp 

ứng được yêu cầu của PTCN giai đoạn hiện nay (Phụ lục 8). 

Các DNCN của tỉnh Vĩnh Phúc cũng rất tích cực trong đào tạo nhân lực bảo 

đảm chất lượng, cơ cấu nhân lực cho mục tiêu kinh doanh. Việc đào tạo được thực 
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hiện ở cả hai hình thức là đào tạo trong công việc và đào tạo ngoài công việc. Theo 

khảo sát của nghiên cứu sinh, hoạt động đào tạo nhân lực tại các doanh nghiệp, 

được cả đại diện doanh nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước và người lao động đánh giá 

cao. Có đến gần 42% ý kiến của doanh nghiệp cho rằng ở chất lượng đào tạo trong 

doanh nghiệp đạt mức độ tốt và rất tốt; 35% cho rằng ở mức trung bình; chỉ có 

23,29% là mức độ yếu. Cán bộ quản lý nhà nước đánh giá rất cao với 99% cho rằng 

chất lượng đào tạo trong doanh nghiệp ở mức độ tốt và rất tốt. Người lao động cũng 

có ý kiến đánh giá giống như ý kiến của cán bộ quản lý nhà nước (Phụ lục 8). 

Ngoài đào tạo CMKT, hội doanh nghiệp Vĩnh Phúc còn phối hợp với Sở Tư 

pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công thương thực hiện tuyên truyền, 

giáo dục xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao 

động. Đối tượng được tuyên truyền là công nhân, lao động trong các DNCN ngoài 

nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nên ý thức tác phong công 

nghiệp đã có chuyển biến tích cực. 

3.3.4. Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Kinh tế Vĩnh Phúc duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng bình 

quân giai đoạn 1997 - 2016 đạt 15%, trong đó, ngành nông - lâm - thủy sản tăng 

5,6%; công nghiệp - xây dựng tăng xấp xỉ 24%; dịch vụ tăng 10%. Cơ cấu kinh tế 

của tỉnh chuyển dịch nhanh. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng từ 18% năm 

1997 lên 61% năm 2016; khu vực dịch vụ giảm từ 36% xuống còn 27%. Riêng 

ngành nông - lâm - thủy sản giảm nhanh, từ 45% năm 1997 xuống còn 10% năm 

2016. Điều này tạo điều kiện cho sự phát triển của các DNCN trên địa bàn tỉnh. Với 

chủ trương tập trung PTCN và thu hút đầu tư nước ngoài đồng thời, triển khai quyết 

liệt việc chuyển đổi, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 1997 - 2016, khu 

vực kinh tế đầu tư nước ngoài tăng từ 8,5% lên 45%, khu vực ngoài nhà nước giảm 

từ 70,4% xuống còn 41,5% và khu vực nhà nước giảm từ 21,1% còn 13,5% trong 

cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu KT-XH là tiền đề cho sự lớn mạnh 

của các DNCN trên địa bàn tỉnh, sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp 

cũng như những đóng góp tích cực của lĩnh vực công nghiệp vào GDP của tỉnh. 

Song song với nó là quá trình đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp ở nhiều lĩnh 
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vực công nghiệp khác nhau và những nhu cầu đa dạng, phong phú về NLCN. Điều 

này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình PTCN của tỉnh. Hiện nay, NCN Vĩnh 

Phúc đang thiếu nhiều lao động, bao gồm cả lao động chân tay và lao động có trình 

độ CMKT. Trong những năm tới, Vĩnh Phúc cần quan tâm nhiều hơn đến sự phát 

triển của TTLĐ tỉnh, đặc biệt là đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng và 

hợp lý hóa về cơ cấu NLCN cho tỉnh.  

Cùng với tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh cũng 

liên tục tăng qua các năm; nếu như năm 2007 mới chỉ đạt 2,18 triệu đồng thì đến 

năm 2016 đã đạt đến con số 72 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của khu 

vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Điều này mở ra cơ hội học tập nâng cao trình 

độ cho người dân tỉnh Vĩnh Phúc, tạo điều kiện cho công tác PTNL NCN của tỉnh. 

Bình quân giai đoạn 2010 - 2015, số sinh viên tốt nghiệp đại học của tỉnh đạt hơn 

6.000 sinh viên, tốt nghiệp cao đẳng đạt 4.500; số học sinh trung cấp đạt 6.200.  

3.3.5. Sự phát triển của hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe tại tỉnh 

Mặc dù số lượng cơ sở y tế của Vĩnh Phúc ngày một tăng nhưng chất lượng 

của hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe không đáp ứng so với nhu cầu của người dân. 

Mặc dù là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, thu ngân sách lớn nhưng hiện tại Vĩnh 

Phúc xếp thứ 62/63 về hạ tầng bệnh viện trong cả nước. Hiện tại, các cơ sở y tế của 

tỉnh đều xuống cấp trầm trọng trong khi nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân cao 

gây quá tải cho các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến huyện nơi tập trung các 

KCN. Vĩnh Phúc cũng đang thiếu nhiều bệnh viện chuyên khoa nên tỷ lệ khám bệnh 

tại các bệnh viện đa khoa lớn nhưng tỷ lệ bệnh nhân điều trị lại nhỏ, tạo áp lực cho các 

tuyến cao hơn đặc biệt là Hà Nội. Cộng với đó, việc di chuyển tạm thời bệnh viện đa 

khoa tỉnh sang bệnh viện phục hồi chức năng để phục vụ xây dựng công trình nhà 

điều trị nội trú cho bệnh viện đa khoa lại càng gây thêm áp lực cho công tác khám và 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các địa bàn tập trung nhiều DNCN như Bình 

Xuyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên áp lực y tế càng lớn hơn vì ngoài việc đáp ứng nhu cầu 

khám chữa bệnh của nhân dân các bệnh viện còn phải phục vụ cả công nhân, lao động 

trong các KCN. Cũng do quá tải tại các bệnh viện nên công tác khám, chữa bệnh 

còn nhiều bất cập, điển hình là nhiều va chạm giữa người nhà bệnh nhân và bác sĩ.  
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Bảng 3.15: Một số chỉ tiêu về hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe tỉnh Vĩnh Phúc 
 

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Số bệnh viện 15 15 17 18 18 18 

Số phòng khám đa khoa 30 32 37 37 30 28 

Số trạm y tế xã phường 138 139 139 139 139 139 

Số giường bệnh 2.300 2.340 3.090 3.220 3.220 3.444 

Số bác sĩ bình quân trên 1 vạn dân 6,75 8,3 8,21 9,6 10,16 13,07 

Số giường bệnh bình quân trên 
1 vạn dân 

22,8 23,1 30,22 31,28 30,9 32,66 

Nguồn: [20] 

Vĩnh Phúc không chỉ yếu kém trong công tác chăm sóc sức khỏe tại các 

bệnh viện lớn mà còn yếu kém tại các DNCN. Cụ thể, trên 50% cán bộ quản lý nhà 

nước và người lao động đánh giá là doanh nghiệp ít quan tâm đến việc chăm sóc 

sức khỏe cho công nhân, lao động. Nhưng doanh nghiệp lại đánh giá trái chiều với 

nhà quản lý, người lao động khi trên 80% ý kiến cho rằng các doanh nghiệp có quan 

tâm chăm sóc sức khỏe nhân lực.  

Ở thời điểm hiện tại, sức khỏe thể lực của nhân lực trong các DNCN tỉnh 

Vĩnh Phúc đều rất tốt do lao động có độ tuổi trẻ, thâm niên làm việc trong các 

DNCN thấp nên chưa phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe, thể lực. Tuy nhiên, về lâu 

dài nếu không được quan tâm chăm sóc thì sức khỏe, thể lực của người lao động sẽ 

suy giảm. Kinh nghiệm từ nhiều KCN cho thấy, sức khỏe thể lực của NLCN đang 

bị ảnh hưởng nhiều do cách bố trí sử dụng lao động trong doanh nghiệp cũng như 

việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Lao động mắc các bệnh nghề nghiệp, 

suy giảm khả năng lao động chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Ở nhiều KCN, bữa ăn 

công nhân không được đảm bảo, điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe không tốt 

làm giảm sức hút lao động về làm việc. Chính vì vậy, Vĩnh Phúc cần tích cực hơn 

nữa trong việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động nhằm duy trì và tái tạo sức 

lao động cho người lao động cũng là nhằm duy trì lao động cho doanh nghiệp.  

3.3.6. Sử dụng nhân lực của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Thu nhập bình quân của lao động trong các loại hình doanh nghiệp có sự 

phân hóa rõ rệt. Doanh nghiệp nhà nước có thu nhập khá đồng đều ở mức 5.361 - 

5.403 nghìn đồng/người/tháng. Doanh nghiệp ngoài nhà nước có thu nhập thấp nhất 
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đạt 3.460 nghìn đồng/người/tháng. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần 

thuộc khu vực này có thu nhập gần tương đương nhau, ở mức 3.350 - 3.564 nghìn 

đồng/tháng. Các doanh nghiệp FDI có thu nhập cao nhất với mức bình quân là 

6.502 nghìn đồng/người/tháng. 

Theo khảo sát của tác giả luận án, có trên 60% ý kiến đánh giá là đời 

sống vật chất khá, tốt; 30-40% ý kiến cho rằng đời sống vật chất mới đạt mức 

trung bình. Trong 3 khu vực thì khu vực doanh nghiệp nhà nước có mức thu nhập 

ổn định và đều nhất; doanh nghiệp FDI có mức thu nhập cao nhất. 

Ngoài tiền lương, trung bình hàng tháng mỗi lao động trong các DNCN của 

tỉnh được nhận khoảng 400 - 650 ngàn đồng (không kể tiền ăn ca). Đó là các khoản 

làm thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, độc hại; trợ cấp chuyên cần, xăng xe, nhà ở; hỗ 

trợ đời sống, nuôi con nhỏ,… từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khoản phụ cấp và hỗ 

trợ tỷ lệ người lao động được hưởng mỗi loại không nhiều, số tiền còn ít, như phụ 

cấp độc hại, hỗ trợ đời sống chỉ khoảng 10% người lao động được hưởng, mức tiền 

chỉ 200 - 300 ngàn đồng. Tính trung bình các khoản thu nhập ngoài lương như hỗ 

trợ, trợ cấp và làm thêm giờ (không kể ăn ca), trung bình mỗi người tăng thêm 

khoảng 390 ngàn đồng, chiếm từ 12 - 18% tổng thu nhập của NLCN, tiền lương cơ 

bản chiếm 82 - 88% thu nhập. Về tiền ăn ca, 95,1% NLCN trong các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh nhận được số tiền ăn ca trung bình là 15.600 đồng/bữa ăn. Trong 

đó, 58,6% NLCN cho biết, họ được doanh nghiệp tổ chức ăn ca tại doanh nghiệp; 

36,5% số NLCN được hỗ trợ tiền ăn ca vào lương và 4,9% không được hỗ trợ.  

Với mức tiền lương và thu nhập như vậy đời sống của NLCN gặp rất nhiều 

khó khăn. Phần lớn công nhân, lao động không có tích lũy từ tiền lương. Điều này 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, thể lực của NLCN. Đồng thời, ảnh hưởng 

đến cơ hội học tập, nâng cao trình độ cho người lao động.  

Về sử dụng NLCN, hiện tượng bố trí không đúng người, đúng việc còn diễn 

ra ở nhiều doanh nghiệp. Do thiếu lao động có trình độ CMKT cao nên nhiều doanh 

nghiệp phải sử dụng lao động có trình độ thấp hơn và những vị trí đòi hỏi trình độ 

CMKT cao. Ngược lại, cũng có nhiều lao động mặc dù có trình độ đào tạo cao 

nhưng không phù hợp với nhu cầu sử dụng của DNCN nên được bố trí vào các vị trí 

đòi hỏi trình độ CMKT thấp hơn. Hơn nữa, hiện nay, nhiều DNCN ở Vĩnh Phúc chỉ 
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ưu tiên sử dụng lao động trẻ tuổi. Họ không tuyển lao động có độ tuổi trên 35 và 

tìm cách sa thải lao động từ 35 tuổi trở nên. Điều này làm cho tỷ lệ biến động lao 

động trong các DNCN tỉnh càng cao, doanh nghiệp thường xuyên phải tuyển thay 

thế lao động làm cho tình trạng thiếu lao động của tỉnh càng trở nên trầm trọng. 

Về môi trường và điều kiện làm việc: Nhiều doanh nghiệp đã có những đầu 

tư nhất định nhằm cải thiện điều kiện và môi trường làm việc. Tuy nhiên do trình độ 

phát triển khoa học công nghệ thấp, doanh nghiệp ngoài nhà nước là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, khả năng về tài chính để đầu tư cải thiện điều kiện làm việc có 

hạn, do vậy điều kiện làm việc trong các DNCN còn nhiều bất cập.  

Cải thiện môi trường lao động trong các DNCN tỉnh Vĩnh Phúc mới chỉ tập 

trung ở một số công ty cổ phần, liên doanh nước ngoài. Ở các loại hình doanh 

nghiệp này đã có hội đồng bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh lao động. 

Việc tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đo kiểm môi trường làm việc, 

trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được thực hiện tốt. Các biện pháp cải thiện điều 

kiện lao động như lắp quạt thông gió, chiếu sáng, hệ thống hút bụi… được thực hiện 

đồng bộ. Các doanh nghiệp nhỏ, công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn… 

phân bố rải rác, thậm chí xen kẽ trong khu dân cư vẫn sử dụng công nghệ cũ, lạc 

hậu, không đủ điều kiện để đổi mới hoặc thay thế công nghệ tiên tiến. 

Theo kết quả thanh tra lao động năm 2015 của Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội, số doanh nghiệp được thanh kiểm tra còn rất hạn chế, trung bình mỗi năm 

thực hiện thanh kiểm tra gần 60 doanh nghiệp. Kết quả thanh kiểm tra cho thấy, môi 

trường lao động không đạt tiêu chuẩn cho phép chủ yếu về độ ẩm, tốc độ gió, tiếng 

ồn và nồng độ bụi toàn phần... Các yếu tố gây bệnh nghề nghiệp như nhiệt độ, độ ồn, 

rung, bụi, ô nhiễm hoá chất, nhiễm khuẩn chưa được giám sát chặt chẽ, ảnh hưởng 

nhiều đến sức khoẻ người lao động. Công tác thanh kiểm tra các chính sách và quy 

định về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống bệnh nghề nghiệp chưa được thường 

xuyên. Việc xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động chưa thỏa 

đáng, mức phạt nhẹ và chưa đủ sức răn đe nên không phát huy hiệu quả. Công tác 

tuyên truyền, giáo dục chưa sâu, rộng nên công nhân, lao động chưa có ý thức tự bảo 

vệ bản thân. Điều đáng lo ngại hơn là hầu hết nhân lực trong NCN chưa biết hoặc 

chưa quan tâm đúng mức đến các yếu tố tác hại nghề nghiệp phát sinh trong sản xuất. 
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Qua kết quả khảo sát của tác giả, điều kiện làm việc tại doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được đánh giá là khá tốt. Có trên 70% doanh nghiệp đánh 

giá là điều kiện làm việc tại doanh nghiệp đạt từ trung bình trở lên, chỉ có 29% đánh 

giá là kém. Tuy nhiên, có thể là do đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp nên sự 

đánh giá là chưa chính xác.  

3.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển nhân lực ngành công 

nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

3.4.1. Ưu điểm và nguyên nhân 

3.4.1.1. Ưu điểm 

Thứ nhất, lực lượng lao động trong các DNCN ở tỉnh Vĩnh Phúc có sự tăng 

nhanh về quy mô. So với tốc độ tăng dân số trong độ tuổi lao động thì tốc độ tăng 

lao động công nghiệp trong các DNCN lớn hơn. Điều này cho thấy tỉnh đã thực hiện 

tốt các chính sách thu hút nhân lực và tích cực trong chuyển đổi cơ cấu nhân lực.  

Thứ hai, các chỉ số phản ánh sức khỏe, thể lực của NLCN tỉnh đều tốt - đây là 

nền tảng để người lao động có thể làm việc lâu dài trong các DNCN. Cũng do sức khỏe, 

thể lực tốt nên số ngày nghỉ ốm của người lao động ít, bình quân 2-3 ngày/người/năm. 

Thứ ba, trình độ giáo dục phổ thông của NLCN trên địa bàn tỉnh cao là nền 

tảng để nâng cao ý thức, thái độ, tác phong, kỷ luật cho người lao động. Đây cũng là 

cơ sở để người lao động có thể tiếp thu thêm kiến thức CMKT khi tham gia các 

chương trình đào tạo. 

Thứ tư, cơ cấu nhân lực công nghiệp của tỉnh chuyển biến tích cực phù hợp 

với cơ cấu doanh nghiệp theo ngành nghề, theo loại hình sở hữu và theo địa lý.  

3.4.1.2. Nguyên nhân  

(i) Các DNCN của tỉnh tích cực trong việc thu hút và sử dụng nhân lực chất 

lượng cao, thể hiện rất rõ ở việc xây dựng và thực hiện các chính sách thu hút, trọng 

dụng nhân lực chất lượng cao. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Vĩnh Phúc có thể 

thu hút đông đảo lực lượng lao động có chất lượng từ Hà Nội cũng như các địa 

phương lân cận về Vĩnh Phúc làm việc. 

(ii) Các hoạt động PTNL NCN được thực hiện tốt ở Vĩnh Phúc cũng như 

các DNCN của Vĩnh Phúc. Cụ thể là: 
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- Tỉnh ủy, UBND, các sở ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc luôn tích cực trong 

PTNL của tỉnh nói chung và PTNL trong NCN nói riêng. Điều này thể hiện rất rõ 

trong các quyết định và chỉ đạo của tỉnh trong các hoạt động PTNL, đặc biệt là hoạt 

động GD-ĐT. 

- Vĩnh Phúc đã khai thác tốt các lợi thế, tiềm năng để PTNL NCN như lợi 

thế về vị trí địa lý giáp ranh với thủ đô Hà Nội, có mạng lưới CSĐT lớn hơn so với 

nhiều địa phương trong cả nước, có tốc độ phát triển kinh tế mạnh - là nền tảng đầu 

tư cho giáo dục, người dân Vĩnh Phúc có nhiều phẩm chất tốt có thể phát huy,... 

- Các DNCN đã tích cực trong việc cải thiện môi trường và điều kiện làm 

việc nhằm bảo đảm sức khỏe, thể lực cho người lao động cũng như thu hút lao động 

vào doanh nghiệp. Các yếu tố về môi trường và điều kiện làm việc trong các doanh 

nghiệp được đánh giá là tốt. Tỷ lệ lao động cho rằng điều kiện và môi trường làm 

việc không đáp ứng được yêu cầu của công việc thấp - chiếm 20% trong tổng số lao 

động được hỏi. 

- Tỉnh Vĩnh Phúc có sự đầu tư rất mạnh mẽ cho các hoạt động GD-ĐT và 

PTNL. Việc hỗ trợ tài chính cho người lao động khi tham gia các chương trình đào 

tạo, hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo, chỉ đạo mạnh mẽ các doanh nghiệp đẩy 

mạnh đào tạo nhân lực,... là cơ sở để Vĩnh Phúc có thể tích cực hơn trong PTNL. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, các ngành, các cấp và các doanh nghiệp 

đã chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục phẩm chất, đạo đức, thúc 

đẩy tinh thần lao động sáng tạo của công nhân, lao động.  

3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 

3.4.2.1. Về hạn chế 

Thứ nhất, sự phát triển về chất lượng NLCN tỉnh Vĩnh Phúc chưa đáp ứng 

yêu cầu của các DNCN: thiếu nghiêm trọng nhân lực bao gồm cả lao động phổ 

thông, đội ngũ công nhân kỹ thuật, công nhân lành nghề, lao động đã qua đào tạo 

bài bản, nhân lực trong những NCN sử dụng công nghệ cao. 

Thứ hai, mặc dù tầm vóc, thể lực, sức bền của NLCN nước ta nói chung và 

tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng tốt nhưng sức bền bỉ, sự dẻo dai trong hoạt động của hệ 

thần kinh còn kém. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong bố trí sử 

dụng lao động trong các doanh nghiệp. 
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Thứ ba, mặc dù là tỉnh có truyền thống lịch sử lâu đời với nhiều phẩm chất 

tốt nhưng người lao động trong các DNCN Vĩnh Phúc có tác phong và kỷ luật lao 

động kém, chưa được rèn luyện nhiều trong môi trường công nghiệp đòi hỏi kỷ luật 

lao động cao và sự hợp tác chặt chẽ trong lao động.  

Thứ tư, công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc còn bất cập cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành 

nghề và trình độ đào tạo. Chất lượng đào tạo chưa cao, đào tạo chưa gắn với nhu 

cầu sử dụng của DNCN và chưa đáp ứng được quá trình phát triển của SXCN.  

Thứ năm, Vĩnh Phúc hiện nay đang thiếu nhiều lao động cả lao động phổ 

thông và lao động lành nghề. Mỗi năm Vĩnh Phúc có thêm 1000 người tham gia vào 

TTLĐ nhưng số lao động làm việc tại tỉnh chỉ chiếm 60 - 70% còn lại tham gia vào 

TTLĐ ở các địa phương khác, chủ yếu là Hà Nội. Với tốc độ PTCN như hiện tại 

Vĩnh Phúc sẽ thiếu cả lao động phổ thông, chưa nói đến lao động có trình độ CMKT. 

Thứ sáu, NLCN tỉnh Vĩnh Phúc còn thiếu kỹ năng và kinh nghiệm làm 

việc. Số lao động có nhiều thâm niên làm việc trong các DNCN còn rất nhỏ; số lao 

động thiếu kỹ năng nghề nghiệp cao. 

Thứ bảy, cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý đều nhận định trình độ 

CMKT của NLCN tỉnh thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của công việc và 

phù hợp với xu hướng PTCN của tỉnh. Trong khi đó, trên 50% doanh nghiệp và cán 

bộ quản lý cho rằng chất lượng đào tào nhân lực trong các CSĐT của tỉnh ở mức 

trung bình, kém. 

Thứ tám, việc chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho tương lai của 

người lao động còn chưa được thực hiện ở nhiều DNCN. Vì vậy, người lao động rất 

khó thích ứng với sự thay đổi của công việc trong tương lai khi có sự thay đổi về 

công nghệ sản xuất hoặc sự thay đổi về nhu cầu sử dụng nhân lực của các DNCN. 

Các DNCN không có sự chuẩn bị về nhân lực trong dài hạn nên khó thích ghi được 

với những biến động lớn trên TTLĐ, khó khăn trong việc thực hiện những chiến 

lược lớn của doanh nghiệp. 

3.4.2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

Thứ nhất, về phía người lao động: Phần lớn nhân lực xuất thân từ nông 

thôn, chưa được rèn luyện nhiều trong môi trường lao động công nghiệp, chưa nhận 
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thức rõ sự cần thiết phải học tập nâng cao trình độ và rèn luyện kỷ luật lao động, tác 

phong công nghiệp trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

Vì vậy, ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp chưa cao, chưa 

nỗ lực rèn luyện kỷ luật lao động, tác phong lao động công nghiệp. Kỹ năng làm 

việc và tính chuyên nghiệp chưa cao, khả năng tiếp cận và sử dụng các thiết bị công 

nghệ hiện đại còn hạn chế, trình độ hiểu biết pháp luật còn thấp, kỹ năng sống và 

giải quyết công việc chưa cao. 

Thứ hai, về phía doanh nghiệp: DNCN chưa nhận thức rõ vai trò của nhân 

lực chất lượng cao đối với sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp nên chưa chú 

trọng đào tạo, bồi dưỡng, PTNL. Hoạt động PTNL công nghiệp của doanh nghiệp 

còn nhiều bất cập, cụ thể là:  

(i) Việc bố trí, sử dụng nhân lực trong các DNCN còn nhiều bất cập, nhiều 

doanh nghiệp còn hiện tượng bố trí không đúng người, đúng việc. Nguyên nhân là 

do sự dư thừa/thiếu hụt nhiều loại lao động trên TTLĐ.  

(ii) Doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến đời sống công nhân, tiền 

lương, thu nhập của công nhân còn thấp chưa đảm bảo cuộc sống, công nhân chưa 

được hưởng lương tương xứng với những đóng góp của họ. Còn một bộ phận không 

nhỏ công nhân, lao động không được doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội và bảo 

hiểm y tế.  

(iii) Điều kiện sống của công nhân còn rất khó khăn. Hầu hết các khu lưu 

trú của công nhân, lao động không có các công trình văn hóa nên đời sống tinh thần 

còn hạn chế; điều kiện ăn ở chưa đảm bảo, thiếu tiện nghi sinh hoạt nên cuộc sống 

vẫn còn nhiều khó khăn.  

(iv) Các DNCN ít quan tâm đến hoạch định nhân lực bao gồm cả hoạch 

định chiến lược nhân lực và lập kế hoạch nhân lực, chất lượng hoạch định kém. 

Điều này làm hạn chế các hoạt động PTNL trong doanh nghiệp. 

(v) Trình độ công nghệ của nhiều DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thấp 

nên chủ yếu sử dụng lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Nhiều DNCN chỉ ưu 

tiên sử dụng lao động trẻ tuổi, có sức khỏe thể lực tốt nên khó tuyển đủ lao động. 

Thứ ba, về phía chính quyền, các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Phúc: Chưa 

quan tâm đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách tạo động lực khuyến khích 
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mọi cá nhân, tập thể và toàn xã hội đầu tư phát triển SXKD giải quyết việc làm cho 

nhiều lao động. Kiểm soát chất lượng GD-ĐT còn nhiều hạn chế.  

Thanh tra chuyên ngành về lao động của tỉnh Vĩnh Phúc không đủ lực 

lượng để tiến hành thanh kiểm tra các doanh nghiệp, nên việc kiểm tra giám sát xử 

lý vi phạm chính sách, pháp luật lao động chưa thường xuyên. Các chế tài xử phạt 

chưa đủ mạnh để thay đổi hành vi của doanh nghiệp nên chưa có chuyển biến đáng 

kể về thực hiện pháp luật lao động, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc đời sống 

vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động.  

Chất lượng đào tạo nghề chưa được quan tâm đúng mực, còn nhiều bất cập, 

nội dung đào tạo của các CSĐT chưa đáp ứng yêu cầu thực tế và mức độ phát triển 

của khoa học - công nghệ dẫn đến thiếu nghiêm trọng nhân lực có tay nghề, trình 

độ, được đào tạo bài bản, công tác hỗ trợ tuyển dụng và giới thiệu việc làm còn 

chưa đạt hiệu quả cao. 

Các chính sách về nhà ở cho công nhân, lao động, chính sách phát triển hạ 

tầng xã hội cả trong và ngoài KCN chưa đồng bộ, điều kiện sống của người lao 

động hết sức khó khăn nên nhiều lao động di chuyển sang các địa phương khác làm 

việc mà không làm việc trong các DNCN trong tỉnh.  

Thị trường lao động của Vĩnh Phúc chưa phát triển, còn bất cập về cung - 

cầu nhiều loại lao động, thiếu các trung gian kết nối cung cầu lao động, cơ chế kết 

nối cung - cầu lao động còn kém hiệu quả. 

Tiểu kết chương 3 

Trong chương này, nghiên cứu sinh đã làm sáng tỏ các nội dung sau: 

(1) Khái quát về tình hình KT-XH và PTCN của tỉnh Vĩnh Phúc: Vĩnh Phúc 

có tốc độ phát triển kinh tế cao và ổn định trong nhiều năm. Cơ cấu kinh tế chuyển 

biến theo hướng tích cực thể hiện qua tỷ trọng GTSXCN cao hơn 60% trong tổng 

GDP của toàn tỉnh. Các hoạt động phát triển y tế, giáo dục, cải cách thủ tục hành 

chính,… luôn được các sở ban ngành của tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhằm thực hiện 

mục tiêu đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, Vĩnh Phúc đã 

tập trung nhiều nguồn lực cho PTCN. Đặc biệt, tỷ trọng thu hút đầu tư trong lĩnh 

vực công nghiệp cao, môi trường đầu tư được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh cao ngày càng cao nên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư của cả nước. 
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(2) Phân tích thực trạng PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc dựa trên ba nội dung 

chính là phát triển về số lượng, phát triển về chất lượng, đảm bảo hợp lý về cơ cấu 

NLCN. Trong đó, luận án có nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn nghề 

nghiệp trong tương lai cho người lao động. Thực trạng PTNL NCN ở Vĩnh Phúc 

cho thấy tỉnh đang thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, mất hợp lý về cơ cấu nhân 

lực theo trình độ đào tạo.  

 (3) Phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến PTNL trong các DNCN 

tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm: chính sách PTNL của tỉnh; quy mô và chất lượng dân số; 

các hoạt động đào tạo NLCN; tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh; sự phát triển của hệ 

thống chăm sóc y tế, sức khỏe và các hoạt động sử dụng NLCN trong các DNCN. 

Qua phân tích thực trạng tác giả nhận thấy tỉnh Vĩnh Phúc đã thành công trong việc 

xây dựng chính sách PTNL NCN của tỉnh tuy nhiên các hoạt động đào tạo nhân lực 

còn bất hợp lý ở cơ cấu trình độ đào tạo, chất lượng đào tạo; các DNCN chưa nhận 

thức được vai trò của hoạch định nhân lực, thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng 

cao, quy mô và chất lượng dân số còn thấp,... Đây là những hạn chế trong thu hút và 

sử dụng nhân lực chất lượng cao ở Vĩnh Phúc. 

(4) Rút ra các các nhận xét về hoạt động PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc với 

các nội dung nhận xét: Ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của nhược điểm. 

Đây đã là cơ sở thực tế để tác giả xây dựng các giải pháp PTNL NCN của 

tỉnh Vĩnh Phúc trong chương 4. 
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Chương 4 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC 

 

4.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và định hướng phát triển nhân lực ngành 

công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

4.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội 

4.1.1.1. Bối cảnh quốc tế 

Việt Nam đã và đang hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Có thể nói 

KT-XH Việt Nam đã và đang trở thành một bộ phận cấu thành, không thể tách rời 

khỏi hệ thống kinh tế - chính trị thế giới. Các xu thế (i) toàn cầu hóa kinh tế; (ii) khu 

vực hóa (hình thành các khối hợp tác kinh tế) nhằm nâng cao sức mạnh kinh tế; (iii) 

tự do hóa thương mại và đầu tư; (iv) vai trò của các tập đoàn kinh tế lớn xuyên quốc 

gia (TNC); (v) sự xuất hiện và nổi lên của kinh tế tri thức, (vi) sự phát triển nhanh 

chóng của khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp 4.0… diễn ra trên thế 

giới có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến KT-XH Việt Nam. 

Bối cảnh quốc tế trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, với các xu thế 

kinh tế lớn mang lại cho các quốc gia trên thế giới (trong đó có Việt Nam) nhiều 

thuận lợi, nhiều cơ hội đầu tư phát triển, song cũng tạo ra sự biến đổi nhanh chóng 

và rủi ro hơn. Khủng hoảng, suy thoái kinh tế từ một quốc gia sẽ nhanh chóng lan ra 

trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO), cộng đồng kinh tế ASEAN và đang thực hiện nhiều 

cam kết quốc tế khác. Quá trình hội nhập tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận 

nhanh hơn, dễ dàng hơn với thị trường thế giới và khu vực. Đồng thời với việc tiếp 

cận thị trường thế giới Việt Nam cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của thị trường thế 

giới. Khủng hoảng kinh tế thế giới cũng tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam. 

Trong bối cảnh chung đó, Vĩnh Phúc cũng nhận những tác động không nhỏ. Cụ thể là:  

(i) Thị trường vốn cho đầu tư phát triển 

Việt Nam đang mất dần lợi thế trong thu hút vốn FDI. Hiện tại 3/4 vốn FDI 

trên thế giới là đầu tư lẫn nhau giữa các nước phát triển, do có sự liên kết giữa các 

công ty đa quốc gia của Mỹ - Nhật Bản - Tây Âu; 2/3 số vốn FDI còn lại bị thu hút 
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vào các thị trường đầu tư lớn như Trung Quốc, Brazil, Mexico, Argentina, Ba Lan, 

Chile, Malaysia, Venezuela, Nga, Thái Lan, trong khi đó các nước có thu nhập thấp 

chỉ tiếp nhận được khoảng 7%, bằng 1/10 của 10 nước trên. Chính điều này tạo nên 

sự cạnh tranh và thách thức to lớn đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh môi 

trường đầu tư Việt Nam bị đánh giá là mất dần tính cạnh tranh và độ rủi ro cao hơn 

so với các nước trong khu vực.  

(ii) Thị trường hàng hóa và dịch vụ 

Hội nhập quốc tế tạo cơ hội mở rộng thị trường hàng hóa và dịch vụ. Cho 

đến nay, Việt Nam có quan hệ thương mại (hai chiều) với khoảng trên 70 quốc gia 

và vùng lãnh thổ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt 

từ 2011 đến 2015, bình quân tăng trưởng khoảng trên 14%, xuất khẩu hàng hóa và 

dịch vụ đạt mức trên 20%/năm. 

Hội nhập kinh tế quốc tế kéo theo việc mở cửa thị trường, hướng tới một 

sân chơi bình đẳng hơn, điều đó mang lại thách thức không nhỏ đối với công nghiệp 

Việt Nam (trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc) trong việc thâm nhập thị trường thế giới 

cũng như cạnh tranh để khai thác thị trường trong nước; tham gia vào mạng lưới sản 

xuất, mạng lưới phân phối, mạng lưới công nghiệp toàn cầu và khu vực. 

Việc mở cửa thị trường, kéo theo đó là các phương thức kinh doanh mới, 

phong cách mới cũng như nhiều giá trị văn hóa mới, đòi hỏi phải có một tư duy mới 

về phát triển trên phạm vi cả nước cũng như ở mỗi địa phương như Vĩnh Phúc. 

Hội nhập quốc tế cũng kéo theo việc thực hiện các cam kết quốc tế, theo đó 

Việt Nam phải thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường. Các biện pháp trợ giúp, 

hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ trong phát triển kinh tế, PTCN nói riêng dần dần phải 

gỡ bỏ. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng gắn liền với việc Việt Nam tham gia giải 

quyết những vấn đề có tính chất toàn cầu nổi lên ở thế kỷ XXI đó là vấn đề biến đổi 

khí hậu, đòi hỏi phải phát triển "sạch" hơn, bền vững hơn về môi trường. 

Điều này đòi hỏi phải có một quan niệm và cách nhìn khác trong phát triển 

kinh tế nói chung và PTCN nói riêng.  

(iii) Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học 

công nghệ 

Tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, điển hình là cách 

mạng công nghiệp 4.0 có tác động mạnh mẽ tới các vấn đề KT-XH, văn hóa và môi 
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trường trên cấp độ toàn cầu. Trước hết đó là sự thay đổi của cơ cấu NCN với sự 

xuất hiện của các NCN sử dụng công nghệ cao như công nghệ in 3D, robot, trí tuệ 

nhân tạo,… Tiếp theo đó là sự thay thế về công nghệ sản xuất trong các DNCN. Với 

sự xuất hiện của robot, dây chuyền sản xuất hiện đại quá trình sản xuất được tinh 

giản với chất lượng cao hơn. Quá trình này làm dịch chuyển sản xuất giữa các quốc 

gia, khu vực trên thế giới. Xu hướng dịch chuyển sản xuất sang các nước kém phát 

triển để tận dụng lợi thế nhân công giá rẻ sẽ chấm dứt vì các quốc gia phát triển sẽ 

tổ chức sản xuất trong nước với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ robot. Tất cả 

những chuyển biến này làm thay đổi kết cấu công nghiệp của các quốc gia cũng như 

TTLĐ cho PTCN. Cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng nhiều nhất tới những 

ngành nghề gắn với lao động chân tay, lao động mang tính thao tác lặp đi lặp lại và 

sản xuất hàng loạt. Theo dự báo của các chuyên gia, ở Việt Nam có 4 lĩnh vực chịu 

ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cách mạng công nghiệp 4.0 bao gồm: dệt may, da 

giày, tài chính ngân hàng và điện - điện tử. Đây lại chính là những NCN chiếm tỷ 

trọng lớn tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là nước đi sau nên cũng có 

một số lợi thế, như không tốn quá nhiều chi phí chuyển đổi về công nghệ, được 

chuyển giao, hỗ trợ về khoa học công nghệ cơ bản từ các nước phát triển… Thách 

thức và cả lợi thế đó càng tạo thêm sức ép phải PTNL công nghiệp Việt Nam để đáp 

ứng yêu cầu cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

4.1.1.2. Bối cảnh trong nước 

Chủ trương PTCN luôn được coi là trọng tâm trong đường lối, chính sách 

CNH, HĐH của Đảng và Nhà nước. Đường lối chính sách này được xác định phù 

hợp với yêu cầu và điều kiện phát triển kinh tế của đất nước trong mỗi thời kỳ. 

Trong những năm đầu của công cuộc đổi mới (1986 - 2000), khi đất nước còn trong 

tình trạng khó khăn, mục tiêu được Đảng đưa ra là PTCN nhẹ và tiểu thủ công 

nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu… đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân, bước đầu hướng tới thị trường ngoài nước. Bước sang thế kỷ XXI, khi đất 

nước chuyển sang thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH, tạo nền 

tảng để nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, văn kiện Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XII chỉ rõ: Phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều 

sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh. Phát 
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triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu… Chú trọng phát triển các vùng kinh tế 

trọng điểm, vùng động lực, các khu kinh tế, các khu công nghiệp. 

Như vậy, PTCN luôn được đặt ở vị trí trung tâm của đường lối, chủ trương 

phát triển KT-XH của Việt Nam. Những chủ trương, đường lối đó được xác định 

phù hợp với yêu cầu, điều kiện và bối cảnh của đất nước qua các thời kỳ nhằm phát 

huy lợi thế so sánh cũng như bảo đảm hiệu quả kinh tế trong hội nhập quốc tế. Đây 

cũng là căn cứ để các địa phương trong cả nước đề ra những chính sách phát triển 

phù hợp với khả năng, thế mạnh và yêu cầu thực tế của từng địa phương. Quá trình 

PTCN của các địa phương, trong đó có Vĩnh Phúc đặt trong bối cảnh:  

- Áp lực của việc nâng cao và duy trì năng lực cạnh tranh của hàng hoá và 

dịch vụ trên thị trường trong nước và thế giới. 

- Việt Nam phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng của một nước nghèo và 

kém phát triển, bảo đảm phát triển bền vững.  

- Các nguồn lực phát triển xét trong bối cảnh mới với nhiều yếu tố mới có những 

tác động cả tích cực và hạn chế đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư. 

- Sự thay đổi về thể chế và trạng thái nền kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối 

với quan niệm và sự hình thành cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư. 

4.1.2. Định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc 

Định hướng PTCN tỉnh được thể hiện ở nhiều văn bản chỉ đạo của tỉnh, bao 

gồm: Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 về việc Phê duyệt quy hoạch 

phát triển NCN tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt Quy hoạch PTCN hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 

của UBND tỉnh về Quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp Vĩnh 

Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 113/QĐ-TTg ban hành 

ngày 20/11/2012 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát 

triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong các 

văn bản chỉ đạo này mục tiêu, phương hướng PTCN của tỉnh Vĩnh Phúc như sau: 
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Về mục tiêu của từng NCN: Tỉnh Vĩnh Phúc xác định bước sang giai đoạn 

2016-2020 phải có đủ các yếu tố cơ bản của một tỉnh công nghiệp. Các NCN ưu 

tiên phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn này dự báo như sau: lắp ráp ô tô xe 

máy; công nghiệp điện - điện tử; tin học sẽ là ngành ưu tiên hàng đầu, tiếp theo đến 

các ngành cơ khí chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm thuỷ sản, 

thực phẩm, dệt may, da giày... Mục tiêu cụ thể của từng ngành như sau:  

Công nghiệp cơ khí, chế tạo: (i) đổi mới công nghệ và thiết bị, nâng cao 

trình độ nhằm tăng năng lực sửa chữa, chế tạo thiết bị nhỏ chuyên dùng phục vụ các 

ngành kinh tế, (ii) thực hiện lắp ráp sản phẩm, chế tạo các chi tiết máy, tiến tới chế 

tạo sản phẩm hoàn chỉnh; (iii) đẩy mạnh PTCN sản xuất ôtô (các loại ôtô du lịch, xe 

buýt, xe tải nhẹ), xe máy và phụ tùng, linh kiện.  

Công nghiệp điện tử, tin học: (i) phát triển sản xuất và lắp ráp các sản phẩm 

cơ điện tử như các loại sản phẩm điện tử gia dụng (điện thoại, máy điều hoà không 

khí, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, lò vi sóng), các sản phẩm điện tử văn 

phòng (máy photocopy, máy fax,…) điện, điện tử phục vụ công nghiệp; (ii) phát 

triển công nghệ tin học, chủ yếu tập trung vào sản xuất lắp ráp các thiết bị tin học 

(như máy vi tính, máy in, linh kiện máy tính), sản xuất phần mềm; các ứng dụng 

của công nghệ tin học điện tử trong sản xuất và trong sinh hoạt; (iii) hình thành khu 

công nghệ cao tập trung, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm phát 

triển công nghệ cao (điện tử, tin học, phần mềm) của vùng. 

Công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng: (i) tập trung đầu tư và 

phát triển sản xuất sản phẩm có thế mạnh của địa phương là các loại gạch ceramic, 

gạch ốp lát; (ii) sản xuất các loại vật liệu xây dựng có nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi 

dào (như gạch ngói, cát sỏi), các loại vật liệu lợp, vật liệu chịu lửa, bê tông và cấu 

kiện bê tông đúc sẵn; (iii) sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò tuynen, tiến tới xoá 

bỏ các lò gạch thủ công nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Đầu tư, phát triển sản 

xuất gạch không nung, gạch bê tông nhẹ để bảo vệ tài nguyên đất, môi trường...; 

(iv) phát triển sản xuất các sản phẩm mới (cửa nhôm, cửa nhựa, ván ép,...). 

Công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm: (i) xây dựng các vùng chuyên 

canh trồng trọt và chăn nuôi gắn với công nghiệp chế biến; ứng dụng công nghệ tiên 

tiến để bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, tiến tới đầu tư các cơ sở chế biến với công 
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nghệ hiện đại; (ii) quy hoạch vùng nguyên liệu chè phục vụ cho chế biến chè xuất 

khẩu nhằm đảm bảo công nghiệp ổn định tiến tới xây dựng thương hiệu; (iii) nghiên 

cứu khôi phục mặt hàng dứa xuất khẩu Đông Âu trước đây của Tam Dương, Tam Đảo, 

Lập Thạch; (iv) chế biến thức ăn chăn nuôi từ nguồn nguyên liệu tại chỗ phục vụ 

nhu cầu nuôi trồng tại địa phương; (v) phát triển sản phẩm mộc dân dụng từ vật liệu 

mới (ván nhân tạo), các mặt hàng song, mây tre đan, gỗ mỹ nghệ hướng vào xuất khẩu. 

Công nghiệp dệt may, da giày: (i) đầu tư chiều sâu, nâng cấp các cơ sở may 

mặc da giày hiện có đạt tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp quản lý sản xuất 

quốc tế, tăng cường năng lực xuất khẩu; (ii) đầu tư chiều sâu các cơ sở ươm tơ hiện 

có, thay thế các thiết bị ươm tơ cơ khí bằng các thiết bị ươm tơ tự động để đạt tiêu 

chuẩn tơ cấp A; Đầu tư các cơ sở dệt lụa, đũi, tơ nhân tạo...; (iii) đầu tư nâng cao 

năng lực của các cơ sở may mặc, da giày tại các khu quy hoạch công nghiệp đô thị, 

hướng tới xuất khẩu để thu hút lao động nữ, đảm bảo phát triển hài hoà và không 

gây tác động tới môi trường; (iv) xây dựng các cơ sở dệt may, da giày mới ở địa bàn 

các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Lập Thạch, Yên Lạc để thu hút lao động địa 

phương, phát huy tiềm năng lao động sẵn có của các địa phương; (v) NCN phụ trợ 

da giày phối hợp với ngành dệt may, đẩy nhanh khả năng cung ứng các loại vải dệt 

để sản xuất giày dép, đặc biệt là giày dép vải xuất khẩu. 

Về quy hoạch vùng công nghiệp và KCN: Trong số 9 huyện lỵ của tỉnh 

Vĩnh Phúc thì thị xã Phúc Yên vẫn là trung tâm công nghiệp lớn nhất của tỉnh. Phúc 

Yên đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao của NCN, đảm bảo sự bền 

vững, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Phúc Yên sẽ tập trung 

phát triển những ngành chủ lực, có lợi thế như các ngành cơ khí, điện tử, sản xuất 

vật liệu xây dựng, may mặc chế biến nông sản thực phẩm. Phúc Yên ưu tiên phát 

triển các NCN sử dụng ít lao động, các ngành sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành 

hướng về xuất khẩu. Chú trọng các NCN chế biến nông sản thực phẩm nhằm tác 

động mạnh đến công nghiệp hóa nông thôn. Đặc biệt, Phúc Yên ưu tiên phát triển 

các trung tâm công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu công nghệ cao. Vĩnh Yên và 

Bình Xuyên cũng được quy hoạch là hai trung tâm công nghiệp của tỉnh, tạo sự lan 

toả phát triển tới các huyện thị khác. Trong đó, thị xã Vĩnh Yên tập trung phát triển 

các NCN cơ khí, lắp ráp ôtô, xe máy, lắp ráp sản phẩm điện tử gia dụng và văn phòng, 
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thiết bị viễn thông, sản xuất phụ tùng thay thế, dệt may da giày, hoá chất tiêu dùng, 

các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; huyện Bình Xuyên tập trung đầu tư, phát triển 

mạnh công nghiệp các NCN điện tử công nghệ cao, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, 

chế biến nông sản thực phẩm, các ngành nghề tiểu thủ công, phát triển và mở rộng 

các làng nghề truyền thống và xây dựng mới khu sinh dưỡng công nghiệp (nghiên 

cứu cải tiến kỹ thuật công nghệ) cho các xí nghiệp công nghiệp của tỉnh. Các huyện 

Tam Dương, Lập Trạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Đảo tập trung phát 

triển các NCN dựa theo lợi thế của từng huyện, góp phần thúc đẩy PTCN của tỉnh.  

Về các KCN, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng 20 KCN với diện tích 6.038 ha và 

43 cụm công nghiệp với diện tích 920,61 ha. Trong đó, các KCN được phân bố ở 

các huyện nhưng tập trung nhiều ở huyện Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên.  

Trên cơ sở này, tỉnh Vĩnh Phúc cần xây dựng các giải pháp, chính sách PTNL 

công nghiệp cho phù hợp nhằm PTCN của tỉnh cũng như phát triển KT-XH của tỉnh. 

4.1.3. Định hướng phát triển nhân lực ngành công nghiệp của tỉnh 

4.1.3.1. Mục tiêu phát triển 

Mục tiêu tổng quát là: PTNL có cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề phù 

hợp với yêu cầu phát triển của các DNCN trong môi trường cạnh tranh có tính quốc 

tế và yêu cầu phục vụ, quản lý xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trong điều 

kiện công nghệ hóa, quốc tế hóa, tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp. 

Phát triển nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức, 

nhân cách tốt, có tác phong chuyên nghiệp, có năng lực nghề nghiệp cao, thành thạo 

kỹ năng, năng động, sáng tạo nhằm thực hiện tốt nhất vai trò của tỉnh Vĩnh Phúc là 

trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. 

Mục tiêu cụ thể: Đảm bảo đủ về số lượng, đảm bảo cơ cấu và chất lượng 

đáp ứng yêu cầu PTCN của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó chú trọng tăng nhanh tỷ lệ 

nhân lực qua đào tạo đạt 55% vào năm 2020 và 70-75% vào năm 2030, tăng cường 

bồi dưỡng ý thức tác phong công nghiệp.  

* Dự báo nhu cầu nhân lực công nghiệp 

Theo quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, 

dự báo nhu cầu lao động và cân đối nguồn lao động cho từng ngành, lĩnh vực của 

tỉnh đến năm 2015 và 2020 như sau.  
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Bảng 4.1: Dự báo nguồn lao động và sử dụng lao động tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020   

TT Ngành 2005 2010 2015 2020 

1 Nguồn lao động (1000 người) 675 737 850 967 

2 Dân số trong độ tuổi (1000 người) 650 718 822 943 

3 Cơ cấu sử dụng lao động (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.1 Nông, lâm, ngư nghiệp (%) 59,2 46,4 30 19 

3.2 Công nghiệp và xây dựng (%) 16,4 25,5 36 43 

3.3 Dịch vụ (%) 24,4 28,1 34 38 

Nguồn: [75] 

Theo quy hoạch, dự báo nguồn lao động của Vĩnh Phúc đến năm 2020 là 

943.000 người trong đó NCN và xây dựng sử dụng 43% lao động tương đương với 

21.199 lao động. Tuy nhiên, quy hoạch PTNL tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 (theo 

Quyết định số 180 QĐ-UBND ngày 18/01/2012) thì nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp 

và xây dựng tăng từ 139.690 người (chiếm 22,86%) năm 2010 lên 215.000 người, năm 

2015 (chiếm 30,5%) và 305.000 người (chiếm 38,13%) vào năm 2020; trong đó nhân 

lực NCN tăng lên 124.152 người vào năm 2015 và 189.100 người năm 2020; nhân 

lực ngành xây dựng sẽ tăng lên 90.848 người năm 2015 và 115.900 người năm 2020.  

Về chất lượng của NLCN: Tỷ lệ nhân lực qua đào tạo khu vực công nghiệp và 

xây dựng tăng từ 69% năm 2010 lên 73% năm 2015 và 80% năm 2020. Trong lĩnh vực 

công nghiệp tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 80% năm 2010 lên 86% năm 2015 và 94% 

năm 2020, trong đó: bậc sơ cấp nghề năm 2015 là 59,94% và năm 2020 là 56,25%; bậc 

trung cấp nghề năm 2015là 22,86% và năm 2020 là 29,94%; bậc trung cấp chuyên 

nghiệp năm 2015 là 7,39% và năm 2020 là 5,72%; bậc cao đẳng nghề năm 2015 là 

1,24% và năm 2020 là 3,05%; bậc cao đẳng chuyên nghiệp năm 2015 là 2,41% và năm 

2020 là 1,79%; bậc đại học và trên đại học năm 2015 là 7,17% và năm 2020 là 5,84%. 

Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi Vĩnh Phúc cần tích cực đẩy mạnh các 

hoạt động PTNL công nghiệp, đặc biệt là các hoạt động GD-ĐT. Bên cạnh đó, Vĩnh 

Phúc cũng cần có sự chuẩn bị tốt về kỹ năng, trình độ tay nghề cho người lao động 

nhằm đáp ứng nhu cầu PTCN trong tương lai. 

* Quan điểm PTNL NCN 

Thứ nhất, PTNL NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải đáp ứng đủ và kịp thời 

các nhu cầu về số lượng, cơ cấu ngành nghề, CLNL của các DNCN trên địa bàn tỉnh.  
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Thứ hai, PTNL NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải có tầm nhìn dài hạn, 

có chiến lược phát triển và cần có bước đi thích hợp theo yêu cầu phát triển của 

DNCN. Đây là cơ sở để Vĩnh Phúc có thể phát triển NCN trong tương lai, đưa Vĩnh 

Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Thứ ba, PTNL trong DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải tập trung vào 

phát triển, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, 

bền vững; đáp ứng đòi hỏi của phát triển kinh tế tri thức, phát triển khoa học, công nghệ. 

Thứ tư, PTNL NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải gắn với yêu cầu của hội 

nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNCN. Các DNCN của Vĩnh Phúc 

là một bộ phận trong chuỗi GTSXCN của Việt Nam và chuỗi GTSXCN toàn cầu.  

Thứ năm, PTNL NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị, của toàn xã hội, của doanh nghiệp và bản thân người lao động Vĩnh Phúc.  

4.2. Giải pháp phát triển nhân lực ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

4.2.1. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo 

a. Lý do lựa chọn giải pháp 

Tác giả đề xuất giải pháp này vì những lý do sau: (i) Vĩnh Phúc đang thiếu 

trầm trọng lực lượng lao động có kỹ năng, lao động CMKT cao, lao động đã qua đào 

tạo; (ii) Các hoạt động GD-ĐT của các CSĐT chưa đáp ứng nhu cầu của các DNCN; 

(iii) Sự chuẩn bị kỹ năng, nghề nghiệp cho tương lai còn mờ nhạt và chưa được quan 

tâm đúng mực; (iv) đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo là yêu cầu bắt buộc 

trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và kinh tế tri thức.  

b. Mục đích của giải pháp 

Khắc phục được tình trạng thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng NLCN 

trên TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo sẽ nâng cao 

trình độ CMKT, kỹ năng nghề nghiệp cho nhân lực NCN, khắc phục những thiếu hụt 

về nhân lực chất lượng cao trong các DNCN. Đồng thời, nâng cao trình độ CMKT 

và kỹ năng nghề nghiệp của người lao động sẽ nâng cao NSLĐ, giảm nhu cầu về số 

lượng lao động. 

Thông qua việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo ý thức thái độ, tác 

phong kỷ luật công nghiệp của người lao động được cải thiện. Nhờ đó, khắc phục 

được những hạn chế về tâm lực của nhân lực NCN trong các DNCN. 
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Giáo dục - đào tạo là giải pháp then chốt để nâng cao NSLĐ. NSLĐ cao là 

nguồn gốc của tiền lương và thu nhập cao. Khi đó, đẩy mạnh các hoạt động GD-ĐT 

sẽ tạo ra sự gắn bó, trung thành của người lao động với các doanh nghiệp. Ở phạm 

vi rộng hơn, GD-ĐT có tác dụng phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động. 

Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo là nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng 

nghề nghiệp cho người lao động. Đây là sự chuẩn bị tốt nhất cho sự phát triển nghề 

nghiệp của người lao động trong tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp. 

c. Cách thức thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách đào tạo nghề cho nhân lực trong các DNCN 

Vĩnh Phúc nhằm mở rộng quy mô, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ và nâng cao 

chất lượng dạy nghề chính sách đào tạo của Vĩnh Phúc cần tiếp tục đổi mới và hoàn 

thiện theo hướng: 

Một là, xã hội hóa giáo dục các CSĐT công lập: Thực hiện xã hội hóa giáo 

dục nhằm huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động 

đào tạo nghề nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Theo tinh thần 

Nghị quyết số 101/NQ-CP (Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 

12/2014) và Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, tỉnh Vĩnh Phúc có thể 

chuyển đổi các cơ sở dạy nghề, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh thành 

công ty cổ phần hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Khi chuyển đổi như vậy, Vĩnh 

Phúc sẽ huy động được mọi nguồn lực xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục nghề 

nghiệp, đào tạo nghề, đặc biệt là các doanh nghiệp - đơn vị sử dụng lao động sau đào 

tạo. Các doanh nghiệp với tư cách là người đặt hàng, là nhà đầu tư sẽ tham gia tích cực 

hơn vào các hoạt động giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề từ việc xác định nhu cầu đào 

tạo, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng chương trình đào tạo, cung cấp giáo viên,… đến 

kiểm tra chất lượng đào tạo và sử dụng nhân lực sau đào tạo. Hơn nữa, với tiềm lực tài 

chính mạnh họ có thể đầu tư vào các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao mà 

các DNCN hiện nay đang thiếu nhưng hệ thống đào tạo của nhà nước không đáp ứng. 

Có như vậy, chất lượng đào tạo nghề nghiệp được nâng cao, mới đáp ứng nhu cầu 

sử dụng của chính các doanh nghiệp. Để làm được điều này tỉnh Vĩnh Phúc cần: 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương chuyển đổi các 

CSĐT công lập tại các CSĐT công lập nhằm thu hút sự tham gia thảo luận, đóng 

góp ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, chuyên gia giáo dục, cán 

bộ công nhân viên của các CSĐT và mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, chuẩn bị tâm 

lý sẵn sàng cho các CSĐT công lập trong quá trình chuyển đổi. 

Rà soát các CSĐT công lập của tỉnh, khảo sát và lựa chọn các CSĐT đủ 

tiêu chuẩn để lập danh sách đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, 

xây dựng phương án chuyển đổi đảm bảo bảo tồn vốn nhà nước và đẩy nhanh quá 

trình chuyển đổi. 

Chỉ đạo, kêu gọi sự tham gia của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề. 

Thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập để triển 

khai công tác chuyển đổi. Ban chỉ đạo ngoài đại diện UBND tỉnh nên bổ sung đại 

diện CSĐT công lập được chuyển đổi, các chuyên gia kinh tế, giáo dục, tài chính,… 

để tối ưu hóa phương án chuyển đổi và theo sát quá trình chuyển đổi.  

Ban hành và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát quá trình chuyển đổi các cơ sở dạy nghề, các trường cao đẳng, đại học công lập 

thành công ty cổ phần  

Công bố rộng rãi giá đơn vị chuyển đổi và xử lý kịp thời các vấn đề tài 

chính phát sinh trong quá trình chuyển đổi. 

Hai là, đổi mới giáo dục, đào tạo: Chính sách đổi mới giáo dục của tỉnh 

Vĩnh Phúc cần thực hiện theo hướng:  

Chuyển mạnh đào tạo, dạy nghề theo nhu cầu của người học sang nhu cầu 

của doanh nghiệp, của các nhà đầu tư, của TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, phục vụ cho phát 

triển KT-XH tỉnh và nhu cầu việc làm của người lao động. Các chương trình đào 

tạo phải xuất phát từ nhu cầu của các DNCN, của TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc để tổ chức 

đào tạo, dạy nghề cho phù hợp. 

Chuyển từ đào tạo CMKT trình độ thấp sang trình độ cao, đa dạng hoá các 

ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo, phương thức đào tạo, đảm bảo cơ cấu ngành 

nghề, chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Tập trung đào tạo các 

ngành nghề mới, kỹ năng mới khi áp dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại và công nghệ 

cao vào sản xuất; khi thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0. 
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Mở rộng các CSĐT, dạy nghề, đặc biệt coi trọng đào tạo, dạy nghề trong 

các DNCN (nhất là các DNCN lớn, doanh nghiệp FDI) và tăng cường liên kết giữa 

các CSĐT, dạy nghề với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Liên kết 

với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề vừa tận dụng được nguồn vốn, cơ sở vật 

chất, công nghệ của doanh nghiệp, vừa kiểm soát chặt chẽ chất lượng đào tạo.  

Muốn vậy, tỉnh Vĩnh Phúc (theo thẩm quyền) cần bổ sung, hoàn thiện các 

chính sách của địa phương sau đây:  

Ban hành chính sách khuyến khích khu vực tư nhân, các doanh nghiệp tham 

gia dạy nghề thông qua các ưu đãi về đất đai, thuế, đào tạo giáo viên, đầu tư… 

Tiếp tục thực hiện chính sách cho thanh niên, cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp 

vay vốn ưu đãi để học nghề và dạy nghề; chính sách miễn giảm học phí và cấp học 

bổng cho học sinh học nghề. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 

chính sách nhằm tránh thất thoát, lãng phí trong đào tạo.  

Khuyến khích các CSĐT từng bước hoàn thiện, đổi mới chương trình đào 

tạo nghề; bám sát các tiêu chuẩn kỹ năng nghề và nghiên cứu kỹ nhu cầu NLCN của 

các DNCN để hoàn thiện đổi mới chương trình đào tạo nghề.  

Thực hiện chính sách ưu đãi với giáo viên dạy nghề, nghệ nhân truyền nghề 

thông qua các ưu đãi về tiền lương, cơ hội học tập hay tôn vinh nghề nghiệp… 

Tính đúng, tính đủ chi phí học nghề sát với thị trường để cơ sở dạy nghề đủ 

trang trải hoạt động, người học nghề có trách nhiệm trong học nghề. Tỉnh có chính 

sách miễn giảm học phí và cấp học bổng cho học sinh học nghề thuộc diện chính 

sách xã hội. 

Thứ hai, phát triển các hình thức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. 

Đào tạo nhân lực theo định hướng cầu là sự gắn liền giữa hoạt động đào tạo của các 

CSĐT với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trên TTLĐ nhằm đáp ứng các yêu 

cầu về số lượng, chất lượng (kiến thức, kỹ năng, văn hóa nghề nghiệp...) và cơ cấu 

nhân lực của doanh nghiệp. Việc đào tạo ai, đào tạo nghề gì, cấp trình độ nào… 

phải do cầu nhân lực của DNCN trên TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc quyết định. Để đào tạo 

theo nhu cầu của DNCN cần: 

- Nhà nước (chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc): Phải xác lập khung khổ pháp lý cho 

TTLĐ trên địa bàn hoạt động bình đẳng, điều tiết và giám sát TTLĐ Vĩnh Phúc hoạt 
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động có lợi cho mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh theo hướng hiện đại. Khuyến 

khích các DNCN tích cực tham gia đào tạo nghề. Khuyến khích người lao động tích 

cực học nghề. Khuyến khích các trung gian TTLĐ tích cực định hướng nghề nghiệp. 

- Xây dựng cơ chế rằng buộc khiến các DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

(i) phối hợp với CSĐT để cung cấp giáo viên, hỗ trợ trang thiết bị đào tạo,...; (ii) đặt 

hàng cho CSĐT, (iii) trực tiếp tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề nghiệp như 

xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, xác định danh mục nghề đào tạo, xây dựng 

chương trình đào tạo,..; (iv) cung cấp thông tin nhu cầu nhân lực cho các cơ sở dạy 

nghề; (v) tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo của các CSĐT nghề cũng như 

cung cấp thông tin phản hồi về chất lượng đào tạo cho các CSĐT. Doanh nghiệp có thể 

trở thành một trong những chủ thể tham gia đào tạo nghề nghiệp với vai trò vừa là nhà 

đầu tư vừa là khách hàng. Với nguồn lực tài chính mạnh và am hiểu sâu sắc nhu cầu 

đào tạo, các doanh nghiệp khi trở thành chủ đầu tư sẽ tạo ra sự đột phá về chất lượng và 

hiệu quả đào tạo. Phát triển mô hình trường trong doanh nghiệp với đội ngũ giáo viên 

là thợ bậc cao, kỹ sư lành nghề của doanh nghiệp và trang thiết bị đào tạo chính là máy 

móc thiết bị sản xuất của doanh nghiệp giống như các nước công nghiệp phát triển đã 

thực hiện nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề.  

- Chỉ đạo các CSĐT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng tiếp nhận 

thông tin từ phía doanh nghiệp và thay đổi chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu 

cầu doanh nghiệp. Tích cực, chủ động tìm biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, 

liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức đào tạo hoặc đào tạo đón đầu nhu cầu của 

doanh nghiệp. Cần đặc biệt chú ý đến chất lượng đào tạo và phát triển hình thức đào 

tạo theo địa chỉ, liên kết với doanh nghiệp trên địa bàn trong đào tạo nhân lực. 

Thứ ba, khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo nhân lực. Trong ngắn hạn, 

để đối phó với tình trạng thiếu hụt NLCN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc nên 

khuyến khích và kêu gọi các doanh nghiệp tích cực tham gia đào tạo nghề cho lao 

động đang làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng các 

doanh nghiệp tích cực đào tạo nghề cho công nhân, lao động; nhân rộng các tấm 

gương điển hình tiên tiến về dạy nghề. Mặc dù, mục tiêu đầu tư của các doanh 

nghiệp là lợi nhuận nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào CLNL 

nên nếu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp có thể thu hút sự tham 

gia đông đảo của các DNCN trong công tác dạy nghề. Muốn vậy, Vĩnh Phúc cần:  
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Khuyến khích các DNCN làm tốt công tác hoạch định nhu cầu nhân lực với 

mục tiêu rõ ràng đến năm 2020 và tầm nhìn xa hơn làm cơ sở để xác định đúng nhu 

cầu đào tạo, từ đó triển khai các chương trình đào tạo.  

Kêu gọi các DNCN gắn đào tạo nhân lực với trọng dụng nhân lực. Doanh 

nghiệp cần tạo môi trường làm việc có sức hút hấp dẫn; đánh giá đúng, sử dụng 

hiệu quả, đãi ngộ hợp lý và tạo cơ hội cho nhân lực phát triển sự nghiệp (thăng tiến) 

trong suốt quá trình lao động. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức 

của người được đào tạo nhằm nâng cao giá trị sử dụng của họ, phục vụ cho sự phát 

triển của doanh nghiệp. 

Khuyến khích các DNCN xây dựng xã hội học tập trong doanh nghiệp, 

chuyển từ trọng tâm đào tạo, huấn luyện đơn thuần theo truyền thống trước đây 

sang chú trọng vào việc học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời của nhân lực. 

Việc đào tạo nhân lực của doanh nghiệp, ngoài trang bị kiến thức, kỹ năng CMKT 

cần chú trọng phát triển các năng lực của nhân lực hiện đại, các kỹ năng mềm cần 

thiết như kỹ năng tư duy, làm việc sáng tạo; khả năng thích ứng công nghệ mới, tính 

sẵn sàng về ngoại ngữ, tin học; năng lực làm việc theo nhóm, trong môi trường đa 

văn hóa; nâng cao văn hóa nghề... 

- Tạo môi trường thuận lợi cho nhân lực sau khi được đào tạo thực hiện 

nhiệm vụ, công việc thông qua khuyến khích nhân lực áp dụng những điều học 

được vào công việc.  

4.2.2. Phát triển thị trường lao động tỉnh Vĩnh Phúc 

a. Lý do lựa chọn giải pháp 

Vĩnh Phúc đang thiếu trầm trọng lao động, cả lao động phổ thông và lao 

động đã qua đào tạo. 

Khả năng cung ứng của TTLĐ còn hạn chế về chất lượng do sự yếu kém 

của các CSĐT. 

Sức hút nhân lực vào làm việc trong các DNCN tỉnh Vĩnh Phúc kém, sự 

phát triển về quy mô nhân lực trong các DNCN còn nhiều bất cập. Cụ thể là, nhân 

lực trong các DNCN tỉnh Vĩnh Phúc chỉ chiếm 12% trong tổng số nhân lực của tỉnh; 

trong số đó có 13% là lao động ngoại tỉnh.  

Hoạt động của các trung gian kết nối TTLĐ còn chưa hiệu quả, công tác 

hướng nghiệp dạy nghề chưa tốt, thiếu hệ thống thông tin TTLĐ. 



 

 

141 

b. Mục đích của giải pháp 

Giải quyết những bất cập về TTLĐ tỉnh: sự thiếu hụt về cung nhân lực của 

các DNCN, bao gồm cả số lượng và chất lượng nhân lực; sự mất cân đối về cung - 

cầu nhân lực; những bất cập về tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc của 

người lao động; hoạt động kém hiệu quả của các trung gian thị trường. 

Cân bằng cung - cầu nhân lực nhằm nâng cao tiền lương, thu nhập của 

người lao động; xây dựng hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN từ đó nâng cao đời 

sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, hạn chế sự di chuyển lao động. 

Xây dựng hệ thống thông tin cầu nhân lực làm cơ sở để kết nối cung cầu lao 

động. Hệ thống thông tin cầu nhân lực là cơ sở để đẩy mạnh hoạt động đào tạo theo 

định hướng cầu. 

Tạo khung pháp lý, đối xử bình đẳng giữa các chủ thể tham gia TTLĐ; hài 

hoà lợi ích giữa nhân lực và chủ doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích quốc gia; từng bước 

tiếp cận tiêu chuẩn lao động quốc tế trong quá trình hội nhập. 

c. Cách thức thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Hoàn thiện thể chế 

TTLĐ phải hướng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển TTLĐ Vĩnh Phúc. Cụ thể: 

Một là, đạt được sự phát triển đồng bộ các yếu tố của TTLĐ Vĩnh Phúc 

(cung nhân lực, cầu nhân lực, giá cả lao động, giao dịch kết nối cung - cầu nhân 

lực) theo quy luật khách quan, cạnh tranh lành mạnh, ổn định; khuyến khích sự 

đồng thuận trong thương lượng, thoả thuận về quan hệ lao động; xây dựng quan hệ 

lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển 

kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân lực. 

Hai là, nhân lực làm công ăn lương tăng về số lượng, nâng cao về chất 

lượng phù hợp với cơ cấu ngành nghề, các yêu cầu của nền kinh tế, của các ngành, 

lĩnh vực SXKD và xuất khẩu lao động của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ba là, nâng cao khả năng cạnh tranh của TTLĐ Vĩnh Phúc với TTLĐ trong 

nước, phát huy lợi thế về nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc trong cạnh tranh trên thị trường 

khu vực và quốc tế trong quá trình hội nhập. 

Bốn là, tăng cường sự quản lý nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc về TTLĐ bằng 

pháp luật, kiểm tra, thanh tra đảm bảo thực thi pháp luật lao động; đồng thời có giải 

pháp chính sách hỗ trợ cho TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc phát triển. 
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Hoàn thiện thể chế TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tập trung vào một số giải pháp 

chủ yếu sau: 

(i) Tăng cường tìm hiểu nhu cầu nhân lực của các DNCN làm căn cứ cho 

các hoạt động phát triển cung nhân lực trên thị trường. Nhu cầu nhân lực của các 

DNCN cần xác định cụ thể cả về số lượng, chất lượng cũng như cơ cấu các loại lao 

động cả ở hiện tại cũng như trong tương lai. Trên cơ sở đó, các CSĐT điều chỉnh 

hoạt động đào tạo sao cho phù hợp và đáp ứng nhu cầu của các DNCN cả ở hiện tại 

và đào tạo đón đầu xu hướng phát triển của các DNCN trong tương lai. Hoạt động 

đào tạo cần điều chỉnh từ quy mô, cấp bậc, chương trình đào tạo, đặc biệt là xây 

dựng chương trình đào tạo coi trọng kỹ năng nghề cho người lao động. Muốn vậy, 

tỉnh Vĩnh Phúc cần xây dựng hệ thống thông tin cầu nhân lực và tiến hành khảo sát 

cầu nhân lực hàng năm. Đồng thời, qua các công cụ của hệ thống thông tin, tỉnh 

Vĩnh Phúc có thể kêu gọi các doanh nghiệp tham gia khảo sát cầu nhân lực hàng 

năm và lấy đó làm cơ sở thông tin cho hệ thống thông tin TTLĐ.  

(ii) Hoàn thiện cơ chế, chính sách hướng vào phát huy tối đa tiềm năng lao 

động, vốn con người, vốn nhân lực (mà hạt nhân là nhân lực trong các DNCN trên 

địa bàn) trên cơ sở tự do hoá mạnh hơn nữa về lao động và thúc đẩy chuyển dịch lao 

động trong các ngành kinh tế (công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ). Đối với mỗi 

DNCN cần chuyển đổi từ trình độ thấp sang trình độ cao. Đảm bảo cho TTLĐ hoạt 

động khách quan, cạnh tranh lành mạnh theo đúng các nguyên tắc của thị trường và 

thông lệ quốc tế; tạo cơ hội cho nhiều người có việc làm trong các DNCN. 

(iii) Ngoài khung pháp lý chung về TTLĐ của quốc gia, tỉnh Vĩnh Phúc cần 

bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù (theo thẩm quyền) khuyến khích và hỗ 

trợ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, đa dạng ngành nghề mà tỉnh có ưu 

thế theo hướng CNH, HĐH, đi nhanh vào kinh tế tri thức và hội nhập, thu hút nhân lực 

trình độ CMKT cao; giảm nhanh lao động nông nghiệp, nông thôn; phát triển mạnh 

doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh…, thúc đẩy TTLĐ trình độ cao phát triển. 

(iv) Đảm bảo chính sách tiền lương, tiền công NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc do thị trường quyết định, trả theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế cuối 

cùng của doanh nghiệp trên cơ sở thỏa thuận, thương lượng tập thể theo cơ chế hai 

bên trong doanh nghiệp; kết hợp các hình thức phân phối khác thông qua thực hiện 



 

 

143 

chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của doanh nghiệp. Cùng với nhịp độ 

tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng NSLĐ và hiệu quả SXKD của các DNCN 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nâng cao CLNL, cải thiện quan hệ cung - cầu lao động.  

(v) Cùng với chính sách đầu tư của Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc cần quan 

tâm đầu tư thích đáng phát triển cơ sở hạ tầng của TTLĐ trên địa bàn (đào tạo nghề, 

thông tin TTLĐ, tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao dộng…) đủ năng lực kết 

nối cung - cầu lao động; ưu tiên đảm bảo cung ứng đủ về số lượng, chất lượng và cơ 

cấu nhân lực cho các DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thứ hai, tập trung phát triển TTLĐ trình độ cao ở tỉnh Vĩnh Phúc. Để phát 

triển TTLĐ trình độ cao ở tỉnh Vĩnh Phúc cần có các giải pháp chính sách sau: 

Ban hành và thực hiện nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất 

lượng cao. Hỗ trợ về nhà ở, trường học, chăm sóc y tế, an sinh xã hội cho nhân lực chất 

lượng cao nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao của cả nước về Vĩnh Phúc làm việc.  

Khuyến khích phát triển các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn thu hút 

đầu tư của một số tập đoàn kinh tế mạnh, doanh nghiệp hiện đại áp dụng công nghệ 

cao; xây dựng các trường dạy nghề trình độ cao.  

Khuyến khích các trường dạy nghề đổi mới cơ cấu đào tạo đáp ứng nhu cầu 

của các DNCN tỉnh Vĩnh Phúc, tránh tình trạng thiếu lao động có tay nghề cao nói 

chung, lao động trong một số ngành nghề đặc thù với công nghệ cao nói riêng. Như 

vậy, công tác thông tin về TTLĐ, dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao cần phải 

được chú trọng hơn nữa. Nhiệm vụ của các trường đào tạo, dạy nghề không chỉ là 

đào tạo theo nhu cầu của người học mà quan trọng hơn là đào tạo theo yêu cầu về 

nhân lực của doanh nghiệp, của TTLĐ (kể cả đào tạo theo đơn đặt hàng). 

Có chính sách tiền lương, tiền công trả tương xứng với chất lượng và giá trị 

lao động cho nhân lực có trình độ cao. 

Có chính sách thưởng và tôn vinh nhân lực có trình độ cao dưới nhiều hình 

thức như tạo cơ hội thăng tiến, cơ hội được đào tạo ở trình độ cao hơn, khen thưởng 

bằng vật chất và tinh thần. 

Tăng đầu tư của Nhà nước và có chính sách khuyến khích thu hút đầu tư 

vào phát triển hệ thống giao dịch của TTLĐ, áp dụng công nghệ thông tin để thực 

hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhân lực có trình độ cao. 
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Thứ ba, xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở TTLĐ Vĩnh Phúc. 

Hạ tầng cơ sở TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc là nền tảng, điều kiện để TTLĐ vận hành một 

cách hiệu quả, kết nối cung - cầu nhân lực trên địa bàn, đáp ứng đầy đủ và kịp thời 

nhân lực theo nhu cầu của các DNCN; đặc biệt là trong mạng chính thức kết nối 

giữa hướng nghiệp - đào tạo nghề nghiệp, dạy nghề - thông tin TTLĐ - dịch vụ việc 

làm - chủ doanh nghiệp. Đối với tỉnh Vĩnh Phúc đây là vấn đề rất lớn, cần phải có 

sự tổ chức và hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng và tạo điều kiện cho TTLĐ phát 

triển theo hướng hiện đại. Có như vậy mới rút ngắn được giai đoạn phát triển TTLĐ 

ở tỉnh từ trình độ thấp lên trình độ cao. 

Hệ thống hạ tầng cơ sở TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng đồng bộ và 

hoàn thiện theo hướng sau:  

Một là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống định hướng nghề nghiệp cho nhân 

lực trên địa bàn, trước hết là cho thanh niên, bao gồm: 

Các cơ sở định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong các trường phổ thông. 

Các cơ sở định hướng nghề nghiệp cho nhân lực ngoài nhà trường: lao động 

nông thôn, lao động chưa có việc làm, lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.  

Các cơ sở định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong các trường cao đẳng, 

đại học và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Vĩnh Phúc cần cung cấp những thông tin chính xác, cập nhật liên quan đến 

đào tạo và những định hướng nghề nghiệp cho học viên, người lao động trên địa bàn 

tỉnh. Các em học sinh và người lao động cũng cần được tiếp cận với dịch vụ tư vấn đào 

tạo và tư vấn nghề nghiệp. Học sinh phổ thông chiếm số đông trong lượng học viên 

tiềm năng sẽ tham gia tuyển sinh học nghề. Các chiến dịch vận động đa phương tiện 

nhắm trực tiếp tới đối tượng học sinh phổ thông và các bậc phụ huynh nhấn mạnh 

thông điệp rằng đào tạo nghề là một hướng đi nghề nghiệp hấp dẫn, khả thi, đáng tôn 

trọng và nhiều lợi ích. Định hướng cho học sinh tốt nghiệp bậc phổ thông là cung cấp 

cho họ thông tin về những hướng đi trong đào tạo và những lựa chọn công việc liên 

quan đến từng lĩnh vực đào tạo. Vĩnh Phúc nên sử dụng đội ngũ giáo viên dạy phổ 

thông trong việc đưa ra các định hướng này, vì họ là những người ở vị trí phù hợp 

nhất và hiểu năng lực cũng như nguyện vọng của học sinh mình nhất. Lực lượng lao 

động đang làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc cũng là một nhóm học viên tiềm năng tham 
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gia tuyển sinh vào các lớp học nghề. Đối với nhóm này, đào tạo nghề mang lại cho 

họ một cơ hội nâng cao tay nghề, thăng tiến trong công việc và ngành nghề hiện tại 

của họ, hoặc tạo cho họ một lối đi mới để học những kỹ năng mới giúp họ có thể 

chuyển sang làm công việc khác hoặc làm việc ở ngành nghề khác. Tạo điều kiện 

cho lực lượng lao động đang làm việc hiện nay được tiếp cận với dịch vụ định hướng 

nghề nghiệp cũng rất quan trọng. Tỉnh Vĩnh Phúc cần đảm bảo rằng mỗi CSĐT 

nghề dài hạn (Trung cấp nghề/ Cao đẳng nghề) đều có một trung tâm việc làm trong 

đó có ít nhất một nhân viên là chuyên viên tư vấn nghề nghiệp. Nhân viên này phụ 

trách kết nối học viên với các vị trí công việc cần tuyển dụng tại các doanh nghiệp 

thuộc lĩnh vực chuyên ngành học của học viên. Nhân viên tư vấn nghề nghiệp cũng 

cần có quan hệ chặt chẽ với quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp muốn tuyển dụng 

học viên tốt nghiệp các khoá đào tạo nghề. Các nhân viên tư vấn nghề nghiệp cần 

khảo sát các doanh nghiệp một cách thường xuyên nhằm nắm bắt được những thông 

tin liên quan đến cơ hội đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động. 

Hai là, hình thành trung tâm phân tích, dự báo thông tin TTLĐ trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trung tâm phân tích, dự báo thông tin TTLĐ là bộ phận đặc biệt quan trọng 

trong hệ thống hạ tầng cơ sở TTLĐ Vĩnh Phúc nên phải là đơn vị sự nghiệp công lập, 

hoạt động dịch vụ phi lợi nhuận. Trung tâm phân tích, dự báo thông tin TTLĐ sẽ cung 

cấp thông tin TTLĐ vừa phục vụ cho công tác hoạch định chính sách cấp tỉnh, chỉ đạo 

điều hành của Nhà nước, tỉnh đối với TTLĐ (can thiệp, điều hành, xử lý kịp thời các thất 

bại của thị trường...), vừa phục vụ cho mục đích gắn kết cung - cầu nhân lực trên TTLĐ 

(nhân lực và chủ doanh nghiệp) ở tỉnh Vĩnh Phúc. Hoạt động chính của trung tâm là: 

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc (bao gồm cả các 

cuộc điều tra lao động việc làm). 

Tiến hành các dự báo về cung - cầu nhân lực, xu hướng phát triển của 

TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tiến hành định kỳ (có thể hàng năm) "Báo cáo phân tích TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc" 

Cung cấp dịch vụ về phân tích, dự báo thông tin TTLĐ cho đối tượng sử 

dụng thông tin (doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, nhân lực, nhà quản lý, hoạch định 

chính sách lao động...). 
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Xây dựng và phát triển mạng phân tích, dự báo và thông tin TTLĐ tỉnh 

Vĩnh Phúc, kết nối mạng quốc gia nhằm thực hiện một cách có hệ thống các hoạt 

động phân tích dự báo, cung cấp thông tin TTLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và phạm vi cả 

nước. Xây dựng các trạm quan sát thông tin TTLĐ trên địa bàn tỉnh để thu thập và 

phổ biến thông tin TTLĐ đấy đủ, kịp thời. 

Ba là, phát triển đa dạng các hình thức hoạt động giao dịch trên TTLĐ tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Phát triển đa dạng các hình thức hoạt động giao dịch của TTLĐ tỉnh Vĩnh 

Phúc là điều kiện rất quan trọng để TTLĐ hoạt động bình thường, khách quan; thực 

hiện được chức năng, nhiệm vụ làm cầu nối cung - cầu nhân lực, tạo cơ hội cho 

doanh nghiệp tuyển được nhân lực thích hợp và nhiều nhân lực có việc làm. TTLĐ 

tỉnh Vĩnh Phúc càng phát triển thì nhu cầu giao dịch ngày càng tăng. Để đáp ứng 

yêu cầu này cần đa dạng hoá các kênh giao dịch chính thức, giảm dần giao dịch 

không chính thức, đảm bảo phần lớn nhân lực tìm được việc làm qua hệ thống giao 

dịch chính thức (mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ lao động tìm được việc làm thông qua 

hệ thống này đạt 45-50%). Để phát triển đa dạng các hoạt động này trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc cần phải thực hiện các biện pháp chính sau: 

Quy hoạch và phát triển trải rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc các cơ sở, trung 

tâm, văn phòng dịch vụ việc làm, cung ứng lao động để nhân lực dễ tiếp cận. Cụ thể: 

+ Đối với khu vực trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc, KCN tập trung - thành lập các 

trung tâm, văn phòng dịch vụ việc làm đến các huyện, KCN, các trung tâm ở các 

trường đại học, cao đẳng và dạy nghề của tỉnh. 

+ Thành lập các trung tâm giới thiệu việc làm cung cấp việc làm tạm thời, 

việc làm theo giờ ở các KCN để giới thiệu, cung ứng trọn gói; miễn phí giới thiệu 

cho lao động nông thôn nhằm khắc phục tính tự phát của các "chợ lao động" tại 

thành phố, thị xã như hiện nay. 

Đầu tư hiện đại hoá 1 đến 2 trung tâm dịch vụ việc làm lớn, cấp tỉnh đạt 

tiêu chuẩn các nước trong khu vực, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại để thực 

hiện giao dịch kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tiếp tục mở rộng các kênh giao dịch trên TTLĐ (thông tin, quảng cáo, xây 

dựng trang tìm việc, hội chợ việc làm…), tạo điều kiện cho các giao dịch trực tiếp 

giữa nhân lực và chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
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Xây dựng và phát triển hệ thống các sàn giao dịch việc làm và các điểm giao 

dịch việc làm vệ tinh chính quy, hệ thống website giao dịch việc làm trên mạng internet. 

4.2.3. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động 

trong các doanh nghiệp công nghiệp Vĩnh Phúc 

a. Lý do lựa chọn giải pháp 

Tiền lương và thu nhập của công nhân, lao động trong các DNCN thấp. 

Điều kiện sống, điều kiện làm việc không đảm bảo, ít có tác dụng tạo động 

lực cho người lao động cống hiến hết mình vì doanh nghiệp. 

Hiện tượng chảy máu chất xám diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.  

Tỉnh Vĩnh Phúc thiếu lao động chất lượng cao trong khi tỉnh đang mất dần 

lợi thế về thu hút lao động. 

b. Mục đích thực hiện giải pháp 

Nâng cao tiền lương, thu nhập cho công nhân lao động trong các DNCN. 

Nâng cao mức sống, các điều kiện chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục và đời 

sống tinh thần cho công nhân lao động trong và ngoài các DNCN. 

Cải thiện điều kiện làm việc trong các DNCN nhằm đảm bảo sức khỏe, thể 

lực cho công nhân, lao động hướng tới phát triển bền vững về nhân lực NCN.  

Tạo động lực khuyến khích người lao động tích cực làm việc, học tập, sáng 

tạo vì mục tiêu của doanh nghiệp cũng là vì mục tiêu của người lao động.  

Hạn chế chảy máu chất xám, thu hút lực lược lao động có chất lượng về 

làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

c. Cách thức thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, nâng cao tiền lương, thu nhập của người lao động. Tiền lương và 

thu nhập của người lao động chỉ có thể cải thiện trên cơ sở cải thiện NSLĐ. Vì vậy, 

để nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động tỉnh Vĩnh Phúc cần khuyến 

khích các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất nhằm 

nâng cao NSLĐ. Muốn vậy, một mặt tỉnh Vĩnh Phúc phải xây dựng chính sách 

khuyến khích các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh đầu tư đổi mới 

công nghệ; mặt khác, có cơ chế hỗ trợ về tài chính cho các DNCN trong việc 

chuyển đổi công nghệ sản xuất, thay đổi phương thức sản xuất. Song song với đó, 

Vĩnh Phúc nên tăng cường hợp tác với các địa phương, các quốc gia có trình độ 
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công nghệ cao hơn nhằm tạo môi trường cho các DNCN trên địa bàn tỉnh có thể tiếp 

xúc với những công nghệ tiến tiến hiện đại. Trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, 

Vĩnh Phúc cần đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh sử dụng 

trình độ công nghệ tiên tiến; kiên quyết loại bỏ các nhà đầu tư có trình độ công nghệ 

thấp, phác thải cao. Ngoài việc thực hiện nghiêm chính sách của nhà nước về ưu đãi 

đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao Vĩnh Phúc cần đưa ra những hỗ trợ phi tài 

chính đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong việc đầu tư vào lĩnh vực công 

nghệ cao như ưu đãi về tuyển dụng nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng cơ bản, 

giải phóng mặt bằng, đăng ký thủ tục,… Có như vậy mới tạo lập môi trường đầu tư 

tốt cho doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, nhờ đó cải thiện NSLĐ, nâng cao 

tiền lương, thu nhập cho người lao động.  

Tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở quy định những nguyên tắc cơ bản và giao 

quyền tự chủ cho doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương, được tự chủ 

trong việc trả lương, trả thưởng để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức 

lao động của từng doanh nghiệp cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

đăng ký thang lương, bảng lương của các DNCN và lấy đó làm căn cứ để giám sát 

việc trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Đó cũng là 

cơ sở để đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và thực hiện các quyền lợi khác của 

người lao động theo quy định của pháp luật.  

Tăng cường vai trò quản lý nhà nuớc về lao động thông qua việc thường 

xuyên kiểm tra, hướng dẫn các DNCN xây dựng và đăng ký thang lương, bảng 

lương. Hoàn thiện chế tài của tỉnh đủ mạnh để buộc các DNCN phải nghiêm chỉnh 

chấp hành các quy định của pháp luật lao động về tiền lương, tiền công. Đối với các 

DNCN có quy mô nhỏ, trình độ của chủ doanh nghiệp chưa cao, tỉnh cần có những 

hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng thang lương, bảng lương; thực hiện các 

chính sách tiền lương, phúc lợi cho người lao động.  

Xây dựng hệ thống thông tin mở về tiền lương và thu nhập của các loại lao 

động thuộc các ngành nghề để người lao động và người sử dụng lao động tham 

khảo khi ký kết hợp đồng lao động và thoả thuận về tiền lương, tiền công. 

Khuyến khích các DNCN cải tiến, hoàn thiện chính sách tiền lương theo 

hướng trả lương thỏa đáng cho lực lượng lao động, đặc biệt là đội ngũ lao động chất 
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lượng cao, lao động trong NCN mà tỉnh đang thiếu. Chính sách tiền lương hợp lý 

cho người lao động, được xây dựng trên cơ sở: 

(i) Đánh giá đúng giá trị các công việc trong doanh nghiệp. Trước hết, các 

DNCN cần phân tích công việc nhằm xác định thông tin chính xác về công việc: 

Mức độ phức tạp của công việc? Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành 

vi,… đối với người thực hiện? Vị trí của công việc trong mối tương quan với các 

công việc khác? Theo đó, mỗi công việc cần được phân tích, đánh giá (lượng hoá) 

và so sánh với các công việc khác không phải dựa trên bằng cấp hay thâm niên của 

người thực hiện, mà ở các yếu tố như: trình độ, kinh nghiệm cần có theo yêu cầu 

công việc; mức độ phức tạp, trách nhiệm quản lý con người, tài sản, quan hệ giao 

tiếp trong và ngoài doanh nghiệp, môi trường và điều kiện làm việc v.v… Trên cơ 

sở đó, các doanh nghiệp đo lường giá trị công việc làm căn cứ cho việc xây dựng 

các thang, bảng lương. Đánh giá giá trị công việc cần được thực hiện định kỳ, đảm 

bảo tính phù hợp với sự thay đổi của công việc, của công nghệ, định hướng phát 

triển doanh nghiệp và sự thay đổi của môi trường kinh doanh. 

(ii) Hoàn thiện quy chế trả lương, trả thưởng của doanh nghiệp làm căn cứ 

để thỏa thuận tiền lương trong từng thời kỳ, đảm bảo thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về tiền lương và tiết kiệm chi phí tiền lương cho doanh nghiệp. Áp dụng 

phương thức trả lương linh hoạt, đối với các công việc đặc thù cần các mức lương 

đặc thù, bao gồm cả phụ cấp và tiền thưởng hợp lý.  

(iii) Lựa chọn phương pháp đánh giá thực hiện công việc phù hợp; thường 

xuyên đánh giá kết quả thực hiện công việc một cách chính xác, công khai, khách 

quan và lấy đó làm cơ sở để tính lương và trả lương cho người lao động. Kết quả 

thực hiện công việc của mỗi nhân viên được theo dõi, đánh giá toàn diện không chỉ 

ở kết quả công việc hoàn thành mà còn ở năng lực, hành vi và thái độ trong quá trình 

làm việc. Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người quản lý và nhân 

viên, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của từng nhân viên cũng như cả doanh nghiệp.  

(iv) Thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm chỉnh cơ chế đối thoại, thương 

lượng, thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về tiền lương, thu 

nhập, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ; tiến tới hoàn thiện thỏa ước lao động tập thể, 

trong đó quan trọng nhất là thỏa thuận về tiền lương. 
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Thứ hai, đảm bảo các phúc lợi xã hội cho nhân lực NCN trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. Để ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân lực NCN tỉnh Vĩnh 

Phúc, vấn đề nâng cao phúc lợi xã hội trong doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, 

nhất là đối với nhân lực nhập cư làm việc trong các DNCN thuộc các KCN, cụm công 

nghiệp. Vấn đề này không chỉ là trách nhiệm của các DNCN, mà còn là trách nhiệm 

của chính quyền các cấp ở tỉnh và cần phải thực hiện các giải pháp chủ yếu sau đây: 

- Thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc "đóng - 

hưởng" đúng quy định của Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản 

hướng dẫn dưới luật. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đối với đối tượng là nhân lực 

mới được tuyển vào làm việc còn đang thử việc và lao động hợp đồng có thời hạn từ 

03 tháng đến 01 năm để khắc phục tình trạng nhiều đối tượng lao động không được 

tham gia bảo hiểm xã hội như hiện nay. 

- Vĩnh Phúc cần chủ động nghiên cứu, đánh giá và cảnh báo tác động của 

những "cú sốc" kinh tế đến việc làm, đời sống của nhân lực trong doanh nghiệp, 

nhất là số lao động có thu nhập thấp và ở các ngành có tiền lương, thu nhập thấp để 

có chính sách trợ giúp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực. Trong trường 

hợp cần thiết, có thể hình thành "Quỹ dự phòng" để kịp thời trợ cấp khó khăn cho 

nhân lực có thu nhập thấp, gặp rủi ro. 

- Tăng cường quản lý hành chính các khu dân cư bên ngoài doanh nghiệp, 

ngoài hàng rào KCN, cụm công nghiệp. Đặc biệt, quy hoạch phát triển KCN, cụm 

công nghiệp phải gắn với phát triển và tổ chức quản lý khu dân cư. Chính quyền các 

cấp, nhất là ở các thành phố/thị xã/ huyện, nơi có nhiều KCN, cụm công nghiệp tập 

trung cần nắm bắt cụ thể nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, cơ sở y tế, cơ sở giáo 

dục, văn hóa, giải trí... của công nhân, lao động để có biện pháp cung ứng đầy đủ và 

kịp thời, đảm bảo an toàn xã hội cho công nhân, lao động, đặc biệt là lao động nhập 

cư. Quy hoạch và xây dựng các cụm dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân lực 

sinh sống và ổn định cuộc sống. 

- Thực hiện chương trình phát triển nhà ở, các công trình hạ tầng cơ sở, dịch 

vụ xã hội (nhà trẻ, mẫu giáo, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao…) cho nhân lực 

NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc biệt, khuyến khích và hỗ trợ các DNCN xây 

dựng nhà trẻ, trường mầm non... bên cạnh doanh nghiệp. 
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- Tập trung nguồn lực cải thiện nhà ở cho lao động nhập cư. Ngoài Nhà 

nước có chính sách chung phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, tỉnh 

Vĩnh Phúc cần ban hành cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người thu 

nhập thấp thuê, mua. Thực hiện xã hội hoá dịch vụ cho thuê nhà đối với nhân lực 

nhập cư, khuyến khích người dân xây dựng nhà cho thuê theo tiêu chuẩn tối thiểu 

do Nhà nước cấp tỉnh quy định (về độ an toàn, các tiện nghi điện, nước, nhà vệ sinh, 

bếp…). Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia cùng tỉnh xây dựng nhà ở 

cho nhân lực trong các DNCN; xây dựng các cơ sở hạ tầng văn hoá, xã hội, thể dục, 

thể thao... bên cạnh KCN (nhà trẻ, trường mẫu giáo, thư viện, nhà văn hoá, thể thao...). 

- Tổ chức tốt hệ thống cung cấp các dịch vụ phúc lợi công cộng ở khu dân 

cư, nơi nhân lực trong các DNCN, các KCN sinh sống (y tế, giáo dục, nước, điện, 

văn hoá, thông tin, giải trí…) hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. 

Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm cải thiện điều kiện 

làm việc trong doanh nghiệp. An toàn - vệ sinh lao động là vấn đề liên quan đến đời 

sống của con người và phải được tiếp cận từ góc độ "quyền con người". Từ đó, vấn 

đề cải thiện điều kiện làm việc là nhằm đảm bảo cho nhân lực NCN tỉnh Vĩnh Phúc 

có quyền làm việc trong điều kiện an toàn - vệ sinh lao động tốt là trách nhiệm các 

doanh nghiệp và là một đòi hỏi bắt buộc về mặt nhân phẩm, đạo đức xã hội của các 

nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và của bản thân người lao động. Chính vì vậy, công 

tác thanh tra, kiểm tra môi trường, điều kiện làm việc trong các DNCN là rất quan 

trọng. Yêu cầu đặt ra ở đây đối với công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện và môi 

trường làm việc trong các DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là: 

- Phải đảm bảo trên thực tế ở mức cao quyền làm việc trong điều kiện an 

toàn - vệ sinh và môi trường thuận lợi của nhân lực phù hợp với sự phát triển của 

khoa học, kỹ thuật, công nghệ và TTLĐ. Trong đó, tập trung vào xây dựng và thực 

hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn - vệ sinh lao động quốc gia, dần 

tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế; từng bước mở rộng áp dụng trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp trong tất cả các loại hình doanh nghiệp. 

- Nâng cao trách nhiệm của cả chủ doanh nghiệp và nhân lực trong việc 

thực hiện chính sách, chương trình an toàn - vệ sinh lao động; xây dựng văn hoá an 

toàn tại nơi làm việc. 
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- Phòng ngừa, hạn chế và khắc phục tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

thông qua thực hiệt tốt chương trình quốc gia an toàn - vệ sinh lao động, chính sách 

bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp... 

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc về an toàn - vệ sinh 

và môi trường lao động. Nhất là, tăng cường thanh tra kiểm tra an toàn và vệ sinh 

lao động, đổi mới hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng kiểm định về thiết bị an 

toàn- vệ sinh lao động... 

Để tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra điều kiện và môi trường làm 

việc tại doanh nghiệp, Vĩnh Phúc cần:  

- Thực hiện quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp an toàn - vệ sinh 

lao động do Trung ương phân cấp cho tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chính sách, chương 

trình, dự án an toàn- vệ sinh lao động trong các DNCN trên địa bàn. 

 - Tiếp nhận nguồn lực từ Trung ương và huy động nguồn lực tại chỗ cho 

các hoạt động an toàn - vệ sinh lao động trên địa bàn (nhất là thực hiện chương trình 

quốc gia); thực hiện quy chế dân chủ công khai, minh bạch về chính sách, chương 

trình, dự án, về tài chính. 

- Kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện chính sách/chương trình an 

toàn - vệ sinh lao động ở địa phương, nhất là trong doanh nghiệp. 

- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp các ngành trong việc tuyên 

truyền, vận động về đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Đồng 

thời, nâng cao trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong việc kiểm tra, giám 

sát công tác đảm bảo môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động. 

- Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm các quy định về điều kiện và 

môi trường làm việc của người lao động.  

Song song với đó, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cần tuyên truyền, vận động 

để nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, cụ thể là: 

- Doanh nghiệp có trách nhiệm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc và đựơc 

coi là đầu tư vào vốn con người, đầu tư cho PTDN bền vững. 

- Tổ chức thường xuyên hoạt động tuyên truyền, huấn luyện và đào tạo 

nhân lực về an toàn - vệ sinh lao động. 
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- Xây dựng văn hoá an toàn lao động trong doanh nghiệp gắn với văn hoá 

và thương hiệu của doanh nghiệp. 

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân lực cũng rất 

quan trọng. Truyền thông tại tỉnh Vĩnh Phúc cần truyên truyền, vận động để người 

lao động trong các DNCN nhận thức được:  

- Chấp hành kỷ luật công nghệ, các quy định về an toàn - vệ sinh lao động 

và nội quy lao động trong doanh nghiệp. 

- Tham gia tích cực các lớp, khoá bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn - vệ 

sinh lao động. 

- Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng văn hoá an toàn và văn hoá 

doanh nghiệp. 

- Thực hiện quyền giám sát an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện (công đoàn). 

Thứ tư, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các 

DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

- Hình thành thiết chế đại diện của các bên về quan hệ lao động NCN trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm tổ chức đại diện cho nhân lực (công đoàn) và 

chủ doanh nghiệp tiến hành xem xét ký kết hoặc điều chỉnh các thỏa thuận trong 

thỏa ước lao động tập thể, đặc biệt là thoả thuận về tiền lương, tiền thưởng, điều 

kiện làm việc, phúc lợi xã hội… 

- Phát triển công đoàn cơ sở trong các DNCN, nhất là trong doanh nghiệp 

đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và có đủ năng lực đại diện thực 

sự cho nhân lực trong việc thương lượng, đàm phán về quan hệ lao động để đi đến 

thoả thuận ký kết thoả ước lao động tập thể, cũng như hướng dẫn nhân lực ký kết 

hợp đồng lao động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

- Nâng cao năng lực đại diện cho các bên trong cơ chế ba bên thông qua 

đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nhất là về pháp luật lao động; về các kỹ năng đại diện 

cần thiết như kỹ năng thương lượng, đàm phán để ký kết thoả ước lao động tập thể, 

kỹ năng phát hiện, phân tích và đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp, phát 

sinh mâu thuẫn, tranh chấp lao động, lắng nghe ý kiến các bên… liên quan đến các 

nội dung của quan hệ lao động. 
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- Tăng cường cường quản lý nhà nước về quan hệ lao động NCN trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thành lập Ủy ban quan hệ lao động cấp tỉnh và duy trì cơ chế 

tham khảo các bên trong việc xây dựng chính sách lao động của Vĩnh Phúc, đảm 

bảo cân bằng lợi ích các bên (nhân lực, chủ doanh nghiệp, Nhà nước). Tuyên truyền 

và phổ biến pháp luật lao động về QHLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp 

luật lao động về quan hệ lao động. Xây dựng và thực hiện chương trình cấp Tỉnh 

giám sát, phân tích, đánh giá quan hệ lao động trong các DNCN. Nghiên cứu hướng 

dẫn doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

4.2.4. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc 

cho nhân lực ngành công nghiệp Vĩnh Phúc 

a. Lý do lựa chọn giải pháp 

- Mặc dù là tỉnh có truyền thống lịch sử lâu đời với nhiều phẩm chất tốt 

nhưng người lao động trong các DNCN Vĩnh Phúc có tác phong và kỷ luật lao động 

kém, chưa được rèn luyện nhiều trong môi trường công nghiệp đòi hỏi kỷ luật lao 

động cao và sự hợp tác chặt chẽ trong lao động.  

- Phần lớn nhân lực xuất thân từ nông thôn nên chưa nhận thức rõ sự cần 

thiết phải học tập nâng cao trình độ và rèn luyện kỷ luật lao động, tác phong công 

nghiệp trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần 

rèn luyện hơn nữa về đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc.  

- Trong xu hướng phát triển sản xuất xanh - sản xuất sạch việc nâng cao đạo 

đức nghề nghiệp của mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động là rất cần thiết. Đó là 

điều kiện cần để tạo ra các sản phẩm sạch, sản phẩm xanh đáp ứng nhu cầu phát 

triển bền vững của con người.  

b. Mục đích của giải pháp 

Giải pháp này cần hướng tới mục đích: 

- Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc cho nhân lực công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong mỗi DNCN coi đó như một điểm 

mạnh trong PTCN của tỉnh từ đó thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, mở rộng thị 

trường cho các DNCN.  
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c. Cách thức thực hiện giải pháp 

Xây dựng và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc cho nhân 

lực NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phụ thuộc vào ý thức chủ quan của nhân lực 

trên cơ sở nhận thức đúng, tự giác, có trách nhiệm và năng lực hành vi ứng xử của 

họ trong quá trình lao động tại nơi làm việc. 

Vấn đề quan trọng là phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực chuyển đổi hành vi của nhân lực phù 

hợp với các giá trị và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc của nhân 

lực ứng với nền công nghiệp hiện đại, NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Để đẩy mạnh hoạt động này các DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần tập 

trung thực hiện các biện pháp chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông  

Mục tiêu của chương trình truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc cho nhân lực NCN trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc là nhằm đổi mới và nâng cao nhận thức của nhân lực về những phẩm 

chất cần có trong lao động sản xuất như phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc trong 

thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc của 

nền công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc hiện đại vừa là phẩm chất nhân bản, vừa là một trong 

những yếu tố quan trọng để nâng cao CLNL tỉnh Vĩnh Phúc, nâng cao vị thế và khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trên thị trường trong 

nước và quốc tế. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá cho CLNL 

trong các DNCN tỉnh Vĩnh Phúc trong nền kinh tế thị trường. Những phẩm chất mới 

cần tuyên truyền, giáo dục cho người lao động gồm: có lương tâm nghề nghiệp, phong 

cách làm việc công nghiệp, chất lượng tay nghề cao, nắm vững công nghệ hiện đại, làm 

việc có năng suất cao, có đủ năng lực để hội nhập TTLĐ trong nước, khu vực và quốc tế. 

Nội dung của chương trình này cần tập trung vào: 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại doanh nghiệp để nâng cao nhận 

thức về văn hóa nghề nói chung, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đạo đức nghề 

nghiệp, tác phong làm việc nói riêng cho nhân lực của doanh nghiệp. 

- Nội dung tuyên truyền là những kiến thức cơ bản, phổ thông về văn hóa 

nghề, về các giá trị đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc công nghiệp làm cho 
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đội ngũ nhân lực trong doanh nghiệp làm quen, hiểu và dần hình thành ý thức tổ 

chức kỷ luật trong lao động. Từ đó, định hướng và điều chỉnh hành vi trong hoạt 

động lao động hàng ngày, làm cơ sở để nhân lực tiếp cận ở trình độ cao hơn về văn 

hóa nghề phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp của mình.  

Các phẩm chất về đạo đức, tác phong công nghiệp của nhân lực cần phải 

được nâng cao nhận thức và trách nhiệm có thể là: (i) Tính trung thực với công việc; 

(ii) Tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc; (iii) Ý chí phấn đấu, rèn luyện để 

nắm được các kiến thức và kỹ năng thực hành một cách tốt nhất; (iv) Có tinh thần kỷ 

luật lao động cao; (vi) Tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác và thực hiện nghiêm 

ngặt quy trình công nghệ...; (vii) Tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động; 

(viii) Tuân thủ cac quy tắc, quy phạm an toàn - vệ sinh lao động; (ix) Tinh thần rèn 

luyện thân thể, nâng cao thể lực để đáp ứng công việc; (x) Tinh thần hợp tác trong 

làm việc; (xi) Kỹ năng ứng xử lành mạnh, có văn hóa trong quan hệ đồng nghiệp tại nơi 

làm việc; (xii) Khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa tôn giáo, sắc tộc... 

 Nội dung rất quan trọng là xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình 

truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình, 

internet...) của Vĩnh Phúc về pháp luật lao động, về văn hóa nghề, đạo đức nghề 

nghiệp, tác phong làm việc công nghiệp cho nhân lực công nghiệp. Tổ chức sản 

xuất các sản phẩm truyền thông có nội dung văn hóa nghề, đạo đức nghề nghiệp, tác 

phong làm việc công nghiệp (video clip, tranh, áp phích, tờ rơi...) để tuyên truyền 

rộng rãi trong nhân lực của doanh nghiệp. Khuyến các doanh nghiệp gắn hoạt động 

truyên thông về văn hóa nghề, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc công 

nghiệp với chương trình quảng cáo sản phẩm, marketing, quảng bá thương hiệu...; 

xây dựng website về văn hóa nghề, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc công 

nghiệp để tạo diễn đàn và chia sẻ thông tin trên mạng. 

Thứ hai, gắn hoạt động tuyên truyền, giáo dục với các chương trình đào tạo 

của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

Đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc thuộc khái niệm văn hóa nghề 

nghiệp, là một trong những phẩm chất nghề nghiệp quan trọng của nhân lực NCN 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được hình thành và phát triển thông qua GD-ĐT và tích 

lũy trong quá trình làm việc của họ. Xây dựng và nâng cao đạo đức, tác phong làm 
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việc đồng hành với quá trình xây dựng con người lao động mới, phát triển nhân lực 

NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và là một quá trình lâu dài gắn liền với giáo dục, 

đào tạo, học tập và rèn luyện suốt đời của nhân lực. Để nâng cao nhận thức và năng 

lực hành vi về đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc cho nhân lực NCN trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần phải lồng ghép nội dung này vào chương trình đào tạo nhân 

lực của mỗi doanh nghiệp. Việc thực hiện gắn kết, lồng ghép này của các DNCN 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tập trung vào các vấn đề sau: 

- Tỉnh Vĩnh Phúc quy định trách nhiệm pháp lý và nhiệm vụ bắt buộc của 

doanh nghiệp trong việc gắn, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức 

nghề nghiệp, tác phong làm việc của nhân lực với đào tạo nghề nghiệp trong các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm các doanh nghiệp phải đưa nội 

dung tuyên truyền, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc của nhân 

lực vào kế hoạch đào tạo nhân lực của doanh nghiệp và bố trí nguồn lực thực hiện. 

- Yêu cầu doanh nghiệp dự tính chi phí tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo 

đức, tác phong làm việc của nhân lực trong doanh nghiệp được kết cấu trong tổng 

chi phí giáo dục, đào tạo chung của doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí sản xuất 

(giá thành sản phẩm).  

- Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng chính sách cụ thể về tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc trong tổng thể 

chính sách đào tạo nhân lực của doanh nghiệp. Chính sách này bao gồm chế độ cho 

người được đào tạo, cho giáo viên chuyên trách và kiêm chức hoặc thuê ngoài, chi 

phí về vật chất phục vụ cho đào tạo; chế độ khuyến khích vật chất, tôn vinh điển 

hình đối với cán bộ, lao động trong doanh nghiệp đạt các danh hiệu cao quý, trong 

đó có danh hiệu về đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, 

tác phong làm việc trong doanh nghiệp. Các hình thức này cũng phải rất linh hoạt, 

thiết thực, có thể là: 

+ Tổ chức các lớp, khóa tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chuyên đề về 

đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp;  

+ Gắn nội dung tuyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc với 

các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, cập nhất kiến thức, công nghệ mới; 
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+ Tổ chức thực hành các kỹ năng chuyển đổi hành vi về đạo đức nghề 

nghiệp, tác phong làm việc trong hoạt động sản xuất; 

+ Tổ chức câu lạc bộ, diễn đàn về đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc 

trong doanh nghiệp và các hình thức khác từ sáng kiến của doanh nghiệp. 

Thứ ba, xây dựng và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc 

gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp  

Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần 

phải thực hiện những biện pháp cụ thể. Đó là: 

- Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng một hệ thống định chế của doanh nghiệp 

như các quy định về chính danh, tự kiểm soát, phân tích các công việc, các yêu cầu... 

 - Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các thể chế, thiết chế riêng của 

mình như:  

+ Các thể chế và thiết chế tập trung và dân chủ: đa dạng hoá các loại hình 

đào tạo và PTNL; tiêu chuẩn hoá các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xây dựng cơ 

chế kết hợp hài hoà các lợi ích để doanh nghiệp trở thành ngôi nhà chung, là con 

thuyền vận mệnh của mọi người...  

+ Tạo lập quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp có văn hóa với đạo đức, 

lương tâm nghề nghiệp phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của nền công nghiệp 

hiện đại ở tỉnh Vĩnh Phúc;  

+ Thiết lập quy tắc điều chỉnh hành vi phù hợp với các giá trị và chuẩn mực 

về đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc công nghiệp của nhân lực trong một 

doanh nghiệp hiện đại. 

- Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua xây dựng và 

thực hiện bộ "Quy tắc ứng xử" của doanh nghiệp. 

- Phát triển năng lực đoàn kết, hiệp đồng tập thể của doanh nghiệp, tăng 

thêm sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiêp, nâng cao hiệu quả kinh doanh, làm 

cho doanh nghiệp ngày càng phồn vinh và phát triển bền vững. 

4.2.5. Phát triển nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

a. Lý do lựa chọn giải pháp 

Tỷ trọng nhân lực chất lượng cao trong cơ cấu nhân lực công nghiệp của 

tỉnh còn thấp. 
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Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng PTCN hiện đại sẽ tập trung phát 

triển những NCN sử dụng công nghệ cao, đi đôi với nó là lực lượng lao động chất 

lượng cao. 

Theo chiến lược PTNL của Việt Nam cũng như chiến lược PTNL tỉnh Vĩnh 

Phúc, PTNL chất lượng cao là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. 

Phát triển nhân lực chất lượng cao là điều kiện cơ bản để tỉnh Vĩnh Phúc 

thực hiện CNH, HĐH; đưa Vĩnh Phúc thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.  

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển kinh tế thị trường, để đạt mục tiêu này đòi 

hỏi Việt Nam cần có lực lượng lớn lao động trình độ cao.  

 b. Mục đích của giải pháp 

Phát triển về chất lượng của lực lượng lao động trong các DNCN Vĩnh 

Phúc, chuẩn bị tốt nhất các kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp cho người lao động 

nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi công việc trong tương lai. 

Thu hút lực lượng lao động chất lượng cao trên TTLĐ cả nước về Vĩnh 

Phúc làm việc. 

Hình thành NNL có chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế nhằm 

khai thác lợi thế cạnh tranh về CLNL trong thu hút đầu tư, hội nhập kinh tế khu vực 

và quốc tế.  

Phát triển TTLĐ chất lượng cao của tỉnh Vĩnh Phúc. 

c. Cách thức thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho các DNCN trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

Tỉnh Vĩnh Phúc cần phải xây dựng chính sách cạnh tranh để thu hút nhân 

lực chất lượng cao, trong đó cần tập trung vào các biện pháp sau: 

- Ngoài các chính sách chung của Nhà nước, Tỉnh Vĩnh Phúc cần có chính 

sách ưu đãi riêng như ưu tiên trong tuyển dụng, bố trí công việc đúng với năng lực 

chuyên môn, kỹ thuật; trả lương đúng với giá trị lao động và đóng góp của họ, tạo 

cơ hội học tập suốt đời và thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người lao động... 

- Thực hiện hiệu quả chương trình tìm kiếm, phát hiện nhân tài, nhân lực 

trình độ cao trong các trường đào tạo, trên TTLĐ, nhất là tham gia liên kết và hỗ trợ 

ươm mầm các tài năng, sinh viên giỏi trong các CSĐT trình độ cao ngay từ trong 

quá trình đào tạo. 
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- Phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển các tài năng, nhất là tài năng quản lý 

và xử lý các tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp... của nhân lực sau khi được 

tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc tại doanh nghiệp để tiếp tục đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển họ. 

- Xây dựng môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, quan hệ lao động 

hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, bầu không khí tâm lý lành 

mạnh, tạo sự hấp dẫn đủ mạnh và có triển vọng phát triển bền vững, tạo miền tin để 

thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao vào làm việc và giữ chân họ làm việc lâu 

dài với DNCN của tỉnh. 

Thứ hai, xây dựng cơ cấu nhân lực chất lượng cao hợp lý cho NCN Vĩnh Phúc 

- Đảm bảo cơ cấu nhân lực phù hợp với một cơ cấu kinh tế theo hướng hiện 

đại thể hiện rõ nhất là cơ cấu nhân lực NCN của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, xác lập 

quan hệ hợp lý về cơ cấu giữa lao động quản lý - lao động chuyên môn, kỹ thuật, 

vận hành máy móc, thiết bị (lao động kỹ thuật) - lao động phục vụ (lao động phổ 

thông). Cơ cấu này phụ thuộc rất nhiều vào tính chất hiện đại của doanh nghiệp trên 

cơ sở áp dụng kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất của doanh nghiệp. Theo xu 

hướng áp dụng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và công nghệ cao của một nền công 

nghiệp theo hướng hiện đại và đi vào kinh tế tri thức thì trong cơ cấu này phải đặc 

biệt chú ý tăng tỷ lệ nhân lực chất lượng cao (lao động quản lý và lao động chuyên 

môn, kỹ thuật, vận hành máy móc, thiết bị hay lao động kỹ thuật). 

- Đảm bảo cơ cấu nhân lực trong nội bộ nhóm "lao động chuyên môn, kỹ 

thuật, vận hành máy móc, thiết bị - lao động kỹ thuật)". Ở nhóm này cần có cơ cấu 

thành phần như sau: 

+ Nhân lực đang học và tập nghề (thường mới được tuyển dụng 1 - 3 năm): 

Loại lao động này cần thời gian học việc, bồi dưỡng thêm kỹ năng nghề... theo yêu 

cầu của sản xuất; 

+ Nhân lực kỹ thuật chủ chốt, có tay nghề (thường có thâm niên nghề 7 - 10 

năm): Loại lao động này có khả năng tự làm việc và là lực lượng chính vận hành 

máy móc, thiết bị; 

+ Nhân lực kỹ thuật lành nghề (thường có thâm niên nghề trên 10 năm): Loại 

nhân lực này có khả năng hướng dẫn, tổ chức nhóm làm việc (tổ trưởng, đốc công). 
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+ Nhân lực kỹ thuật lành nghề trình độ cao (thường vừa có thâm niên nhiều 

năm và vừa được đào tạo ở bậc cao: cao đẳng, đại học và đào tạo đặc biệt, chuyên 

sâu): Loại lao động này có thể làm việc sáng tạo, vận hành, điều khiển máy móc, 

thiết bị rất hiện đại và công nghệ cao. 

Để xây dựng cơ cấu nhân lực hợp lý cần phải giải quyết các vấn đề sau: 

- Căn cứ vào các chỉ tiêu phát triển KT-XH theo ngành, theo thành phần kinh 

tế, theo vùng, xu hướng phát triển các DNCN hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, 

công nghệ cao ở tỉnh Vĩnh Phúc để dự báo nhu cầu về nhân lực chất lượng cao (số 

lượng, chất lượng và cơ cấu); từ đó có sự chuẩn bị nguồn trước, ít nhất là 3 - 5 năm 

thông qua chiến lược đào tạo nhân lực trên địa bàn. 

- Dựa trên cơ sở dự báo nhu cầu và cơ cấu nhân lực NCN tỉnh Vĩnh Phúc 

trong dài hạn, tiến hành quy hoạch PTNL chất lượng cao trên địa bàn, nhất là quy 

hoạch GD-ĐT nghề nghiệp, các sự nghiệp dịch vụ việc làm, thông tin TTLĐ... 

- Đổi mới kế hoạch hoá nhân lực nói chung, nhân lực chất lượng cao nói 

riêng theo định hướng cầu nhân lực của doanh nghiệp, của TTLĐ và có tính "động", 

luôn được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thay đổi của thực tiễn. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp (hỗ trợ hoặc khuyến khích) để 

thúc đẩy chuyển dịch nhân lực từ trình độ, chất lượng thấp sang trình độ, chất lượng 

cao NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

Thứ ba, xây dựng tiêu chí đánh giá nhân lực chất lượng cao NCN trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc làm chuẩn mực cho việc đào tạo, tuyển dụng và đánh giá về 

nhân lực chất lượng cao 

Bộ tiêu chí CLNL NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần phản ánh đầy đủ 

nội dung những phẩm chất nghề nghiệp của nhân lực tiếp cận tiêu chuẩn CLNL 

quốc gia, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn CLNL khu vực và tiến tới tiếp cận tiêu 

chuẩn CLNL quốc tế. Bộ tiêu chí chất lượng của nhân lực sẽ là một trong những 

công cụ quan trọng đối với quản lý nhà nước lĩnh vực PTNL NCN trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc cần xây dựng bộ tiêu chí khung phù hợp với đặc thù của địa 

phương, trong đó có thể chia ra thành các nhóm tiêu chí phản ánh CLNL sau đây: 

Nhóm 1. Tiêu chí về sức khỏe thể lực, trạng thái thần kinh tâm lý của nhân lực 

Khi nói về tiêu chí sức khỏe thể lực, trang thái thần kinh tâm lý của nhân 

lực cần phải chú ý đến các thông số nhân trắc học nhân lực (chiều cao, cân nặng…), 
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các chỉ số về sức khỏe thể lực, nhất là sự dẻo dai và trạng thái bình thường về thần 

kinh, tâm lý… Các chỉ số về sức khỏe thể lực, thần kinh tâm lý của nhân lực càng 

tiếp cận và đạt các tiêu chuẩn quy định về y, sinh học con người ở độ tuổi lao động 

thì mặt chất lượng này của nhân lực càng được cải thiện. 

Nhóm 2. Tiêu chí về trình độ học vấn của nhân lực 

Trình độ học vấn của nhân lực là chìa khóa để tiếp cận, tiếp thu tri thức 

mới, chiếm lĩnh, làm chủ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, rèn luyện, phát triển 

kỹ năng nghề nghiệp và phát huy tính sáng tạo trong nghề nghiệp. Tiêu chí về trình 

độ học vấn của nhân lực thể hiện ở số năm đi học; mức độ giáo dục phổ cập và phổ 

thông… Trình độ học vấn của nhân lực càng cao thì chất lượng này của họ càng tốt. 

Nhóm 3. Tiêu chí về năng lực CMKT, nhất là về kỹ năng nghề nghiệp, của 

nhân lực. 

Đây là tiêu chí về chất lượng cực kỳ quan trọng của nhân lực để có thể đáp 

ứng được công việc trong DNCN, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế, tham gia vào phân công lao 

động quốc tế và chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu trong quá trình hội nhập của DNCN.  

Nội dung tiêu chí về năng lực CMKT, nhất là về kỹ năng nghề nghiệp, của 

nhân lực được phản ánh ở trình độ đào tạo nghề nghiệp của họ (cao đẳng, đại học, 

sau đại học). Trình độ qua đào tạo của nhân lực càng cao thì chất lượng càng tốt hơn. 

Nhóm 4. Tiêu chí phản ánh phẩm chất về văn hóa nghề nghiệp của nhân lực 

Tiêu chí về phẩm chất văn hóa nghề nghiệp của nhân lực bao gồm thái độ, 

suy nghĩ, cách thức hành vi của nhân lực hướng tới những giá trị nhân bản (về đạo 

đức, lương tâm nghề nghiệp, về thái độ, tác phong làm việc, về ý thức chấp hành 

pháp luật, kỷ cương lao động...) trong hoạt động nghề nghiệp và không ngừng được 

hoàn thiện những giá trị, chuẩn mực này để điều chỉnh hành vi của nhân lực trong 

thực hiện công việc hay một nghề nhất định, trở thành trách nhiệm và ý thức tự 

giác, thường nhật của họ hay trở thành văn hóa nghề nghiệp kết tinh trong con 

người của nhân lực. 

Văn hóa nghề nghiệp của nhân lực trong DNCN đi vào truyền thống lịch sử 

phát triển của doanh nghiệp, kế thừa và phát huy qua các thế hệ và trong tổng thể 

văn hóa doanh nghiệp. 
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Nhóm 5. Tiêu chí phản ánh năng lực thích ứng và tính năng động xã hội của 

nhân lực 

Trong kinh tế thị trường, nhất là có sự hoạt động của TTLĐ theo các quy 

luật khách quan của kinh tế thị trường phẩm chất nghề nghiệp mới và rất quan trọng 

đối với nhân lực là không ngừng nâng cao năng lực thính ứng và thích nghi (kỹ 

năng mềm) với sự biến đổi của thị trường, của thay đổi kỹ thuật và công nghệ mới 

vào sản xuất... Nếu không, nhân lực sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển, thay đổi 

nghề nghiệp và cũng sẽ ít có cơ hội việc làm hơn. 

Tiêu chí này của nhân lực thể hiện ở: (i) khả năng định hướng đúng nghề nghiệp 

để học lấy một nghề phù hợp với tư chất, sở thích, năng lực bản thân, hoàn cảnh gia đình 

và nhu cầu của thị trường; (ii) ý thức và ý chí quyết tâm trong học tập, học tập suốt đời 

của nhân lực; (iii) kỹ năng nắm bắt nhanh nhạy thông tin thị trường; (iv) năng lực thích 

ứng nhanh với sự thay đổi của kỹ thuật và công nghệ; (v) khả năng sẵn sàng di chuyển, 

thay đổi việc làm trên TTLĐ; (vi) khả năng ứng phó với các cú sốc, các rủi ro trong kinh 

tế thị trường; khả năng làm việc theo nhóm, trong môi trường tôn giáo, đa văn hóa... 

4.2.6. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và người 

lao động về phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

a. Lý do lựa chọn giải pháp 

Các DNCN tỉnh Vĩnh Phúc chưa nhận thức đầy đủ, đúng mực về vai trò của 

PTNL NCN. Các hoạt động PTNL NCN còn thiếu đồng bộ và chưa hiệu quả: Chưa 

coi trọng việc xây dựng chiến lược nhân lực, lập kế hoạch nhân lực chưa đạt hiệu 

quả, tiền lương thu nhập thấp, điều kiện làm việc còn thiếu an toàn,… 

Các doanh nghiệp FDI - loại hình doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động còn 

trong tâm thế khai thác lợi thế về lao động để thực hiện mục tiêu SXKD nhiều hơn 

là phát triển bền vững doanh nghiệp cùng với lực lượng lao động của doanh nghiệp. 

Phần lớn lao động trong các DNCN xuất thân từ nông thôn nhận thức chưa 

đúng đắn về việc làm, thu nhập, học tập nâng cao trình độ. 

Sự tham gia của các doanh nghiệp trong GD-ĐT và PTNL còn mờ nhạt. 

b. Mục đích thực hiện giải pháp 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả doanh nghiệp và người sử dụng lao 

động trong PTNL, vừa nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, vừa 

nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho cá nhân người lao động. 
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Thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong PTNL, tận dụng các 

nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp trong PTNL. 

Hình thành tác phong công nghiệp, nâng cao tâm lực của nhân lực NCN 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tiến tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 

c. Cách thức thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp 

Chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là chủ thể trực tiếp và có 

động lực lớn nhất đối với việc PTNL trong các DNCN vì thế cần giúp họ có nhận 

thức đúng, đủ về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa quyết định của nhân lực đối với 

tăng trưởng và phát bền vững doanh nghiệp từ đó nâng cao trách nhiệm của doanh 

nghiệp trong PTNL. Trách nhiệm chủ yếu của doanh nghiệp ở đây là: 

- Xây dựng và thực hiện chiến lược PTNL của doanh nghiệp giai đoạn đến 

năm 2020 và tầm nhìn xa hơn; xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về PTNL của 

doanh nghiệp trong tổng thể kế hoạch SXKD của DNCN. 

- Xây dựng và thực hiện hoặc liên kết thực hiện chương trình đào tạo nhân 

lực của doanh nghiệp, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao. 

- Có chính sách đầu tư PTNL của doanh nghiệp và sử dụng hiệu quả, đãi 

ngộ, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều 

kiện cho mọi thành viên của doanh nghiệp thăng tiến trong nghề nghiệp. 

Muốn vậy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cần: 

- Gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong PTNL với các ưu đãi đầu tư; hỗ 

trợ về tài chính, thông tin, phương pháp,… cho các doanh nghiệp đào tạo, PTNL. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện làm việc trong doanh 

nghiệp và các chính sách, phúc lợi cho người lao động. 

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến về mục đích, vai trò, ý nghĩa và phương 

pháp PTNL cho các chủ doanh nghiệp và nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp. 

- Tuyên dương, khen thưởng đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt trách 

nhiệm PTDN làm điển hình cho các doanh nghiệp khác. 

Thứ hai, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người lao động 

Trách nhiệm chủ yếu của người lao động đối với PTNL NCN trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc là: 
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- Trên cơ sở được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, người lao động tự lựa 

chọn một nghề để học phù hợp với nhu cầu của TTLĐ, của doanh nghiệp để có cơ 

hội việc làm trong NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Sẵn sàng tham gia với tư cách là nguồn "cung nhân lực" trên TTLĐ tỉnh 

Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu của các DNCN. Họ được tự do lựa chọn, tìm việc làm, 

nơi làm việc. 

- Trong quá trình làm việc người lao động cần có ý thức và trách nhiệm làm 

việc có năng suất, sản xuất ra sảm phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao; không 

ngừng học tập, bồi dưỡng, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ 

năng nghề nghiệp và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc phù hợp 

với nền công nghiệp hiện đại trong suốt cuộc đời lao động, làm việc của mình (học 

tập suốt đời). 

- Tham gia tích cực vào xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 

bộ trong các DNCN, xây dựng văn hóa an toàn, văn hóa nghề nghiệp và văn hóa 

doanh nghiệp, góp phần PTDN bền vững. 

Để nâng cao nhận thức của người lao động trong PTNL, tỉnh Vĩnh Phúc cần: 

- Làm tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh, sinh viên, công 

nhân, lao động. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về pháp luật lao động, kỷ luật lao động 

cũng như các phương pháp làm việc trong môi trường công nghiệp cho công nhân, 

lao động. 

- Khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ. 

4.3. Một số khuyến nghị 

4.3.1. Đối với Chính phủ 

Chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, đặc thù cho tỉnh Vĩnh 

Phúc trong lĩnh vực PTNL để tỉnh Vĩnh Phúc xứng đáng là trung tâm lớn của cả 

nước về PTCN, trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.  

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc chuyển đơn vị sự 

nghiệp công lập thành công ty cổ phần, hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc chuyển các cơ sở dạy 

nghề công lập thành công ty cổ phần để nâng cao chất lượng đào tạo. 



 

 

166 

Ưu tiên nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề 

để đầu tư cho một số nghề của tỉnh Vĩnh Phúc được lựa chọn đầu tư đạt cấp độ quốc 

tế, khu vực và quốc gia để đào tạo nhân lực NCN chất lượng cao cho tỉnh. 

Ưu tiên kinh phí đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề từ kinh phí chương 

trình mục tiêu quốc gia để tỉnh Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng giáo viên dạy nghề.  

Quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc 

triển khai thực hiện quy hoạch PTCN, phát triển NNL cho các DNCN. 

4.3.2. Đối với các Bộ 

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: cần công bố quy hoạch chi tiết về PTNL 

trong giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030, nhất là cơ cấu NLCN đối với 

một số ngành nghề trọng điểm, có tính cạnh tranh cao. Ngoài ra, cần có những dự 

báo và công bố dự báo về xu hướng đầu tư, dự báo những ngành, nghề sẽ phát triển 

hoặc mất đi trong tương lai. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: cần đổi mới căn bản và toàn diện hệ 

thống đào tạo nghề, chương trình đào tạo cần được giao cho các CSĐT xây dựng có 

sự tham gia thực chất của doanh nghiệp; cần có cơ chế để gắn quyền lợi và trách 

nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nghề; cần có cơ chế, chính sách, nhất là tiền 

lương đối với người lao động qua đào tạo. 

4.3.3. Đối với Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính 

sách của tỉnh về PTCN, PTNL NCN, cụ thể là: Quyết định số 181/QĐ-UBND ban 

hành ngày 25/01/2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển NCN tỉnh Vĩnh Phúc 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định 

số 1588/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch 

PTCN hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định 

số 113/QĐ-TTg ban hành ngày 20/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030; Quyết định số 180/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 

18/01/2012) về "Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020".  

Chỉ đạo các cấp các ngành tiếp tục xây kế hoạch chi tiết giai đoạn 2015 - 2020, 

điều chỉnh mục tiêu, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết của 
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Tỉnh ủy, kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch PTNL, thu hút nhân lực chất 

lượng cao đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Sớm đưa vào nghị quyết của tỉnh ủy các nội dung liên quan đến phát triển 

hạ tầng xã hội cho công nhân lao động nhằm xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện 

và các công trình phúc lợi cho công nhân lao động. 

4.3.4. Đối với Ủy ban nhân dân và ban ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc 

Hội đồng nhân dân, UBND cần tổng kết công tác phát triển KT-XH tỉnh 

Vĩnh Phúc, nhất là việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển các KCN và xây 

dựng NNL của tỉnh vào năm 2020. Cần bổ sung đánh giá thực trạng các hoạt động 

PTNL cho các DNCN trên địa bàn tỉnh hiện nay. 

Tổ chức công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho 

công nhân lao động trong các DNCN của tỉnh. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị 

các cơ quan cấp trên về các chính sách, đãi ngộ đối với người lao động, đặc biệt là 

chính sách tiền lương.  

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức công đoàn tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với 

người lao động; kiểm soát và xử lý việc sa thải lao động trái pháp luật, hoặc lợi 

dụng quy định của pháp luật để sa thải người lao động có tuổi đời cao khi sản xuất 

gặp khó khăn. 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở GD-ĐT tăng cường 

nâng cao chất lượng GD-ĐT, đầu tư trọng điểm đào tạo nhân lực chất lượng cao 

phục vụ cho các KCN từ ngân sách nhà nước, phân luồng định hướng nghề nghiệp 

cho học sinh phổ thông. Hỗ trợ học phí cho học viên vùng sâu vùng xa và đối tượng 

chính sách.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc có lộ trình 

từng bước phê duyệt dự án có chọn lọc, loại bỏ dần các ngành nghề SXKD kém 

hiệu quả, công nghệ lạc hậu, tiền lương thấp; ưu tiên các dự án FDI có công nghệ 

hiện đại, bảo vệ môi trường, sử dụng nhiều lao động có tay nghề, thu nhập của 

người lao động cao.  

Ủy ban nhân dân tỉnh cần xem xét miễn thuế thu nhập cho các hộ gia đình 

khi đăng ký kinh doanh nhà trọ, để các hộ tự nguyện đăng ký, giảm đóng góp tiền 
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nhà cho người thuê nhà. Chỉ đạo ngành điện lực tỉnh cần nghiên cứu, đề xuất giảm 

bớt các thủ tục hành chính cho các chủ nhà trọ khi làm thủ tục thực hiện chính sách 

miễn giảm tiền điện cho công nhân nhà trọ. 

Tiểu kết chương 4 

Trong chương này, nghiên cứu sinh đã đề xuất các giải pháp nhằm PTNL 

trong DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Các căn cứ để đề xuất giải pháp là: 

(1) Những hạn chế về PTNL trong DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã 

chỉ ra ở chương 3 và nguyên nhân của những hạn chế đó. 

(2) Phương hướng PTCN tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 định hướng đến 

năm 2030. 

Các giải pháp được đề xuất là: 

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo; 

- Phát triển TTLĐ, cung ứng đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực 

cho các DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho NLCN; 

- Phát triển nhân lực chất lượng cao NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc cho nhân 

lực NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và nhân lực về 

PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc. 
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KẾT LUẬN 

 

Phát triển nhân lực NCN tỉnh Vĩnh Phúc không chỉ có ý nghĩa với bản thân 

doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa với toàn xã hội. Ở phạm vi vĩ mô, nó là nhiệm vụ 

trọng tâm góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu đầu tư, phát triển KT-XH và hoàn 

thành sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh, đưa Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh công nghiệp 

theo đúng mục tiêu đề ra. Xây dựng giải pháp PTNL NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc cũng gợi mở những ý tưởng, những giải pháp có thể áp dụng cho các tỉnh khác 

ở Việt Nam và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Chính vì vậy, luận án đã tập 

trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau: 

Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về PTNL NCN của tỉnh. Trên cơ sở 

phân tích những đặc điểm riêng có của các DNCN, của chủ thể PTNL là tỉnh tác giả 

đã chỉ ra những đặc thù riêng của PTNL NCN của tỉnh từ đó xây dựng khung lý 

thuyết về PTNL NCN của tỉnh.  

Tìm hiểu, phân tích những kinh nghiệm PTNL NCN của một số tỉnh ở một 

số quốc gia, địa phương, đặc biệt là các địa phương có điều kiện và mục tiêu phát 

triển tương đồng với tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tìm ra những bài học cho tỉnh Vĩnh Phúc 

trong PTNL NCN của tỉnh.  

Giới thiệu tổng quan về các DNCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có 

đánh giá về sự phát triển quy mô, cơ cấu NNL của các doanh nghiệp trong mối 

tương quan với cơ cấu đầu tư, hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp. 

Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau với những nguồn 

tư liệu, số liệu phong phú để đi sâu phân tích thực trạng PTNL NCN trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. Thực trạng PTNL NCN tỉnh Vĩnh Phúc được phân tích theo 5 chủ 

đề: (i) Sự phát triển về quy mô nhân lực NCN; (ii) Sự phát triển về CLNL NCN; 

(iii) Cơ cấu nhân lực NCN. Đồng thời, luận án đã phân tích, làm rõ thực trạng các nhân 

tố chủ quan có ảnh hưởng đến PTNL NCN trên địa bàn tỉnh: Chính sách PTCN của 

tỉnh; quy mô và chất lượng dân số; chất lượng của hệ thống đào tạo nghề; hệ thống 

chăm sóc y tế và chăm sóc sức khỏe và sử dụng nhân lực trong các DNCN của tỉnh.  

Phân tích, tìm hiểu phương hướng PTCN tỉnh Vĩnh Phúc để làm cơ sở xây 

dựng các giải pháp nâng cao PTNL NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
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Đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm PTNL NCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để 

giải quyết các hạn chế, tồn tại về quy mô, cơ cấu, CLNL của các DNCN trên địa 

bàn tỉnh.  

Như vậy, luận án đã đạt được mục đích nghiên cứu đề ra. Tác giả hy vọng, 

những giá trị khoa học của luận án sẽ là bộ tài liệu tham khảo quan trọng cho các 

doanh nghiệp trong thực tiễn đào tạo, thu hút và sử dụng lao động; các trường đại 

học, các viện nghiên cứu phục vụ cho công tác nghiên cứu và tra cứu số liệu; đặc 

biệt là đối với chính quyền và các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác tham 

mưu, lập kế hoạch và xây dựng các cơ chế chính sách của tỉnh về vấn đề lao động, 

việc làm và PTCN trên địa bàn. 
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Phụ lục 1 

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP 
 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu nhu cầu phát triển nhân lực ngành công nghiệp 

tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Chúng tôi tiến hành khảo sát tình hình lao động của các doanh nghiệp ngành 

Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Những thông tin thu được chỉ nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu mà không 

sử dụng vào mục đích nào khác. 
 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên doanh nghiệp: .........................................................................................................  

2. Điện thoại: …………..................Fax...............................Email: ......................................  

3. Địa chỉ (trụ sở chính): 

1. Thành phố Vĩnh Yên 1 6. Huyện Bình Xuyên 6 

2. Thị xã Phúc Yên 2 7. Huyện Yên Lạc 7 

3. Huyện Lập Thạch 3 8. Huyện Vĩnh Tường 8 

4. Huyện Tam Dương 4 9. Huyện Sông Lô 9 

5. Huyện Tam Đảo 5   

4. Ngành sản xuất - kinh doanh chính và tình hình kinh doanh? 

4.1. Ngành sản xuất - kinh doanh chính:  

1. Khai khoáng     2. Chế biến chế tạo 

3. Sản xuất và phân phối điện nước; quản lý, sử lý rác thải 

4.2. Loại hình sở hữu 

1. Nhà nước   2. Tư nhân        3. Tập thể            4. Có vốn đầu tư nước ngoài 

5. Tình hình kinh doanh trong 3 năm vừa qua? 

1. Có lãi        2. Hòa vốn    3. Thua lỗ 

6. Mức độ đáp ứng về số lượng nhân lực? 

1. Đảm bảo       2. Chưa đảm bảo   3. Không biết 
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7. Mức độ hợp lý về cơ cấu nhân lực? 

1. Đảm bảo  2. Chưa đảm bảo      3 Không biết 

8. Ông bà cho biết ý kiến về chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp 

 
Tiêu chí 

Rất 
tốt 

Tốt 
Bình 

thường 
Kém 

8.1 Trình độ, kiến thức chuyên môn 1 2 3 4 

8.2. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

8.3 Ý thức tổ chức kỷ luật kém 1 2 3 4 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

8.5 Mức độ đáp ứng về thể lực 1 2 3 4 

8.6. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

Ý kiến khác: ........................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

9. Ông bà cho biết ý kiến về chất lượng đào tạo tại các trường? 

Tiêu chí Rất tốt Tốt Bình thường Kém 

9.1. Chất lượng đào tạo  1 2 3 4 

9.2. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

Ý kiến khác: ........................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

10. Ông bà cho biết tình hình tổ chức đào tạo, tập huấn kỷ luật lao động, an toàn vệ 

sinh lao động? 

10.1. Ông bà cho biết doanh nghiệp có đào tạo, tập huấn kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh 

lao động không? 

1. Có   2. Không 
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10.2. Nếu có Ông bà cho biết mức độ đạt được: 

Tiêu chí Rất tốt Tốt Bình thường Kém 

Đào tạo, tập huấn kỷ luật lao động, an 
toàn vệ sinh lao động 

1 2 3 4 

10.3. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

........................................................................................................................................ 

11. Ông bà cho biết tình hình hoạch định chiến lược nhân lực tại doanh nghiệp? 

11.1. Ông bà cho biết doanh nghiệp có hoạch định chiến lược nhân lực không? 

1. Có    2. Không 

Nếu có Ông bà cho biết mức độ đạt được: 

TT Tiêu chí 
Rất 
tốt 

Tốt 
Bình 

thường 
Chưa 

tốt 
Kém 

11.2 Xây dựng chiến lược về nhân lực; 1 2 3 4 5 

11.3. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

........................................................................................................................................ 

11.4 Đánh giá tác dụng hoạch định 
chiến lược về nhân lực 

1 2 3 4 5 

11.5. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

........................................................................................................................................ 

12. Ông bà cho biết tình hình doanh nghiệp xây dựng kế hoạch nhân lực ? 

12.1. Ông bà cho biết doanh nghiệp có xây dựng kế hoạch nhân lực hay không? 

 1. Có    2. Không 

Nếu có Ông bà cho biết mức độ đạt được: 

TT Tiêu chí Rất tốt Tốt 
Bình 

thường 
Chưa 

tốt 
Kém 

12.2 
Xây dựng kế hoạch về phát triển 
nhân lực; 

1 2 3 4 5 

12.3. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

........................................................................................................................................ 

12.2 
Đánh giá tác dụng kế hoạch phát 
triển nhân lực 

1 2 3 4 5 

12.3. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

........................................................................................................................................ 
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13. Ông bà cho biết tình hình thu hút tuyển chon nhân lực tại doanh nghiệp trong 

những năm vừa qua? 

13.1. Ông bà cho biết doanh nghiệp có thu hút tuyển chọn nhân lực không? 

 1. Có    2. Không 

Nếu có Ông bà cho biết mức độ đạt được: 

TT Tiêu chí 
Rất 
tốt 

Tốt 
Bình 

thường 
Chưa 

tốt 
Kém 

13.2 Xây dựng chính sách thu hút nhân lực 
chất lượng cao; 

1 2 3 4 5 

13.3. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

13.4 Đáng giá biện pháp tổ chức thực hiện thu 
hút tuyển chọn nhân lực chất lượng cao 

1 2 3 4 5 

13.5. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

14. Ông bà cho biết tình hình sắp xếp bố trí nhân lực tại doanh nghiệp trong những 

năm vừa qua? 

14.1. Ông bà cho biết mức độ bố trí nhân lực trong những năm vừa qua? 

1. Đúng người, đúng việc        2. Chưa đúng người, đúng việc 

3. Bất bình trong bố trí công việc 

14.2. Nếu Chưa đúng người, đúng việc và bất bình trong bố trí công việcÔng bà cho biết ý 

kiến về nguyên nhân 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

15. Ông bà cho biết đời sống vật chất, tinh thần của nhân lực trong những năm vừa qua 

không? 

15.1. Ông bà cho biết mức độ vật chất của nhân lựctrong những năm vừa qua? 

1. Tốt   2. Khá    3.Trung bình   4. Thấp 

15.2. Nếu thấp Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
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16. Ông bà cho biết tình hình tổ chức tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại 

doanh nghiệp? 

16.1. Ông bà cho biết doanh nghiệp có tổ chức tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ? 

 1. Có    2. Không 

16.2. Ông bà cho biết các hình thức đào tạo 

1. Kèm cặp trong công việc  2. Tổ chức các khóa đào tạo tại doanh nghiệp 

3. Thảo luận ngoài giờ làm việc 4. Gửi đến các trường 

16.3. Nếu có Ông bà cho biết mức độ đạt được: 

1. Tốt    2. Khá     3.Trung bình     4. Kém 

16.4. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

17. Ông bà cho biết đánh giá về điều kiện làm việc tại doanh nghiệp 

17.1. Ông bà cho biết mức độ đạt được: 

1. Tốt    2. Khá     3.Trung bình     4. Kém 

17.2. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

18. Ông bà cho biết tình hình chăm sóc sức khỏe cho nhân lực hững năm vừa qua? 

18.1. Ông bà cho biết doanh nghiệp có các chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân lực 

những năm vừa qua không? 

 1. Có    2. Không 

18.2. Chất lượng của các chương trình chăm sóc sức khỏe? 

1. Tốt    2. Khá     3.Trung bình     4. Kém 

18.3. Nếu kém Ông bà cho biết ý kiến về nguyên nhân 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
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19. Ông bà cho biết ý kiến của mình về cấp độ ưu tiên của giải pháp phát triển nhân 

lực cho ngành công nghiệp từ nay cho đến 2020 định hướng đến 2030? 

(1 có mức độ ưu tiên cao nhất… 5 có mức độ ưu tiên thấp nhất) 
 

 Tiêu chí 
Rất 

mạnh 
Mạnh 

Bình 
thường 

Yếu 
Không 

tác 
động 

21.1 PT TTLĐ, cung ứng đủ về số lượng và 
cơ cấu nhân lực cho các doanh nghiệp 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

1 2 3 4 5 

21.2 PT nhân lực chất lượng cao ngành công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

1 2 3 4 5 

21.3 Đào tạo nâng cao trình độ CMKT cho 
nhân lực ngành công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc 

1 2 3 4 5 

21.4 Tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề 
nghiệp, tác phong làm việc cho nhân lực 
ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc 

1 2 3 4 5 

21.5 Cải thiện điều kiện làm việc và đời sống 
vật chất, tinh thần cho nhân lực ngành 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

1 2 3 4 5 

21.6 Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 
chủ doanh nghiệp và nhân lực về phát 
triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh 
Vĩnh Phúc 

1 2 3 4 5 

21.7 Khác......................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp! 
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Phụ lục 2 

PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu nhu cầu phát triển nhân lực ngành công nghiệp 

tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Chúng tôi tiến hành khảo sát lấy ý kiến về tình hình lao động của các doanh 

nghiệp ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Những thông tin thu được chỉ nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu mà không 

sử dụng vào mục đích nào khác. 

 

1. Họ và tên:........................................................................................................................  

2. Điện thoại:.......................................................................................................................  

3. Trình độ chuyên môn: .....................................................................................................  

4. Ông bà cho biết ý kiến về khả năng đáp ứng về số lượng nhân lực cho các doanh nghiệp 

công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc? 

1. Đảm bảo   2. Chưa đảm bảo   3. Không biết 

5. Ông bà cho biết ý kiến về mức độ hợp lý về cơ cấu nhân lực cho các doanh nghiệp công 

nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc? 

1. Đảm bảo   2. Chưa đảm bảo   3. Không biết 

6. Ông bà cho biết ý kiến về chất lượng nhân lực ngành công nghiệp 

 Tiêu chí Rất tốt Tốt 
Bình 

thường 
Kém 

6.1 Trình độ, kiến thức chuyên môn 1 2 3 4 

6.2 Phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành kỷ 
luật của nhân lực 

1 2 3 4 

6.3 Mức độ đáp ứng về thể lực 1 2 3 4 

 
Ý kiến khác: ........................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
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7. Ông bà cho biết ý kiến về chất lượng đào tạo tại các trường? 

Tiêu chí Rất tốt Tốt 
Bình 

thường 
Kém 

Chất lượng đào tạo  1 2 3 4 

 
Ý kiến khác: ........................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

8. Ông bà cho biết tình hình sắp xếp bố trí nhân lực tại các doanh nghiệp công nghiệp? 

1. Đúng người, đúng việc   2. Chưa đúng người, đúng việc 

3. Bất bình trong bố trí công việc 

9. Ông bà cho biết đời sống vật chất của nhân lực tại các doanh nghiệp công nghiệp? 

1. Tốt  2. Khá   3. Trung bình           4. Kém 

10. Ông bà cho biết chất lượng hoạt động tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức tác phong 

công nghiệp đào tạo, bồi dưỡng tại các doanh nghiệp công nghiệp? 

Tiêu chí Rất tốt Tốt 
Bình 

thường 
Kém 

Tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức tác 
phong công nghiệp 

1 2 3 4 

11. Ông bà cho biết chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tại các doanh 

nghiệp công nghiệp? 

1. Tốt  2. Khá   3. Trung bình           4. Kém 

12. Ông bà cho biết đánh giá về điều kiện làm việc tại doanh nghiệp công nghiệp 

1. Tốt  2. Khá   3. Trung bình           4. Kém 

13. Ông bà cho biết mức độ quan tâm của các doanh nghiệp công nghiệp đến chăm sóc, 

khám chữa bệnh nhân lực? 

1. Rất quan tâm       2. Quan tâm     3.Đôi khi          4. Không bao giờ 

14. Ông bà cho biết ý kiến của mình về cấp độ ưu tiên của giải pháp phát triển nhân lực 

cho ngành công nghiệp từ nay cho đến 2020 định hướng đến 2030? (mức độ ưu tiên cao 

nhất là 1)? 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 
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Phụ lục 3 

PHIẾU KHẢO SÁT NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

 

Xin Anh/Chị vui lòng cho biết một số thông tin qua các câu hỏi dưới đây bằng cách 

khoanh tròn vào phương án lựa chọn hoặc điền câu trả lời vào chỗ "......" tương ứng phù 

hợp nhất. Những thông tin Anh/Chị cung cấp chúng tôi cam kết chỉ sử dụng cho mục đích 

nghiên cứu. 

Câu 1. Doanh nghiệp Anh/Chị đang làm việc thuộc loại hình nào? 

1.Nhà nước       2. Ngoài Nhà nước       3. Có vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 2. Anh/Chị đã làm việc trong doanh nghiệp được mấy năm? .................................  

Câu 3.Anh/Chị có được chủ doanh nghiệp ký hợp đồng lao động không? 

1 Không có hợp đồng lao động (chỉ có thỏa thuận miệng) 

2 Hợp đồng thời vụ hoặc 1 công việc nhất định thời hạn dưới 12 tháng 

3 Hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng đến 36 tháng 

4 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 

 
Câu 4. Ông bà cho biết đôi điều về bản thân 

4.1. Tuổi đời: …….         - Giới tính:    1. Nam      2. Nữ   

4.2. Trình độ học vấn phổ thông 

1. Chưa tốt nghiệp tiểu học            2. Tốt nghiệp tiểu học 

3. Đã tốt nghiệp trung học cơ sở            4. Đã tốt nghiệp trung học phổ thông 

4.3. Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ   

4.3.1. Trình độ chuyên môn 

1.Đại học và trên đại học         2. Cao đẳng     3. Cao đẳng nghề  

4. Trung cấp nghề          5. Trung cấp chuyên nghiệp   6. Sơ cấp nghề 

7. Doanh nghiệp tự đào tạo không có băng cấp chứng chỉ  

8. Không có trình độ CMKT 

4.3.2. Trình độ ngoại ngữ 

1. Đọc thông viết thạo        2. Giao tiếp đơn giản      3. Không biết ngoại ngữ 
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Câu 5. Ông bà cho biết ý kiến về khả năng thực hiện công việc của mình? 

 Tiêu chí Rất tốt Tốt Bình thường Kém 

1 Mức độ đáp ứng về thể lực 1 2 3 4 

2 Trình độ, kiến thức chuyên môn 1 2 3 4 

3 Phẩm chất đạo đức 1 2 3 4 

 
Ý kiến khác: ........................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

Câu 6.Ông bà cho biết ý kiến về chất lượng đào tạo tại các trường? 

Tiêu chí Rất tốt Tốt Bình thường Kém 

Chất lượng đào tạo  1 2 3 4 

 
Ý kiến khác: ........................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

Câu 7. Ông bà cho biết doanh nghiệp có tổ chức đào tạo, tập huấn kỷ luật lao động, 

an toàn vệ sinh lao động? 

1. Có    2. Không 

Nếu có Ông bà cho biết mức độ đạt được: 

Tiêu chí Rất tốt Tốt Bình thường Kém 

Đào tạo, tập huấn kỷ luật lao động, an 
toàn vệ sinh lao động 

1 2 3 4 

 
Câu 8. Ông bà cho biết doanh nghiệp có sắp xếp bố trí nhân lực trong những năm 

vừa qua không? 

1. Đúng người, đúng việc   2. Chưa đúng người, đúng việc 

3. Bất bình trong bố trí công việc 

Câu 9. Ông bà cho biết đời sống vật chất của mình trong những năm vừa qua? 

1. Tốt    2. Khá    3. Trung bình   4. Kém 

Câu 10. Ông bà cho biết các hình thức đào tạo chuyên môn trong những năm vừa qua? 

1. Có    2. Không 

Nếu có Ông bà cho biết mức độ đạt được: 

1. Tốt    2. Khá    3. Trung bình   4. Kém 

Câu 11. Ông bà cho biết đánh giá của mình về điều kiện làm việc tại doanh nghiệp  

1. Tốt    2. Khá    3. Trung bình   4. Kém 
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Câu 12. Ông bà cho biết doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động chăm sóc, khám chữa 

bệnh nhân lực trong những năm vừa qua? 

1. Có    2. Không 

Nếu có Ông bà cho biết mức độ đạt được: 

1. Rất quan tâm     2. Quan tâm     3.Đôi khi          4.Không bao giờ 

 
Ý kiến khác: ........................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

Câu 13.Anh/Chị có được doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến về sự thay đổi của 

doanh nghiệp, của công việc trong tương lai không? 

1. Có    2. Không 

Câu 14.Anh/Chị có được đào tạo, huấn luyện kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp để 

tương thích với yêu cầu công việc tương lai không? 

1. Có    2. Không 

Câu 15.Anh/Chị có được định hướng để hướng tới những công việc tốt hơn, những vị 

trí cao hơn trong doanh nghiệp không? 

1. Có    2. Không 

Câu 16.Anh/Chị có được doanh nghiệp tạo điều kiện tham gia các chương trình đào 

tạo theo nhu cầu, mong muốn của bản thân không? 

1. Có    2. Không 

 

Chân thành cảm ơn Anh/Chị đã trả lời phiếu hỏi! 
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Phụ lục 4 

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 

 

+ Đối với đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp, hợp tác xã: Luận án thực hiện 

điều tra xã hội học bằng bảng hỏi với mẫu được xác định theo phương pháp Slovin. 

Áp dụng công thức Slovin: 

N 
n = 

1 + N x e2 
Trong đó:  

  n: Tổng số mẫu khảo sát 

  N: Tổng số đối tượng của để tài cần khảo sát  

  e2: Sai số (lấy bằng 0,05) 

N (i) 
n (i) = 

N 
x n 

 

Trong đó:  N(i): Tổng số đối tượng khảo sát trường i 

               n (i): Số mẫu khảo sát trường i 

Sau khi tính toán tác giả đã xác định số lượng và cơ cấu mẫu khảo sát qua bảng sau: 

Bảng số lượng và cơ cấu mẫu khảo sát doanh nghiệp 
 

Tổng số đối tượng KS (Ni) Số mẫu khảo sát (ni) 
Ngành nghề  
kinh doanh Nhà 

nước 
Tập 
thể 

Tư 
nhân 

FDI Tổng 
Nhà 
nước 

Tập 
thể 

Tư 
nhân 

FDI Tổng 

Khai khoáng 2 1 10 3 16 2 1 4 2 9 

CN chế biến, chế tạo 3 2 494 56 555 3 2 198 46 249 

Sản xuất và phân 
phối điện nước; quản 
lý và xử lý rác thải 

2 2 96 26 126 2 2 38 21 64 

Tổng 7 5 600 85 697 7 5 240 70 322 

 
Ngoài ra, trên thực tế các DNCN phân bố theo đặc thù của địa giới hành chính do 

đó tác giả đã xác định được tổng số và cơ cấu mẫu như sau: 

Tổng số mẫu là: 322 mẫu: 

Trong đó cơ cấu mẫu theo địa giới hành chính như sau: Thành phố Vĩnh Yên 92; 

Thị xã Phúc Yên 50; Huyện Tam dương 30; Huyện Vĩnh Tường 30, Huyện Tam Đảo 30 và 

Huyện Bình Xuyên 60; Huyện Yên Lạc 30.  
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+ Đối với người lao động. Tổng số mẫu khảo sát là 322 mẫu. Số lượng, cơ cấu mẫu 

được phân bổ theo thành phần kinh tế, nhóm ngành cấp I và địa giới như phần chọn mẫu 

đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Chọn ngẫu nhiên không xác định cơ cấu mẫu theo độ 

tuổi, giới tính, học vấn, nghề nghiệp, độ tuổi. 

+ Đối với cán bộ quản lý nhà nước. Tác giả chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ KCN; cán 

bộ Sở lao động thương binh và xã hội; cán bộ sở GD-ĐT; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo 

viên các CSĐT và dạy nghề. Tuy nhiên, phải có số năm công tác trực tiếp trong ngành 

công nghiệp và GDĐT và dạy nghề từ 5 năm trở lên. 

+ Thời gian khảo sát thực hiện từ cuối năm 2014 đến hết năm 2015. 

- Phỏng vấn, lấy ý kiến chuyên gia: trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã tham 

khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực nhân lực và PTNL, các nhà quản lý đã và 

đang trực tiếp quản lý nhân lực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các đơn vị đào tạo nghề, các 

đơn vị quản lý công nhân, người lao động và chính sách đối với công nhân, người lao động 

để thu thập thông tin nhiều chiều phục vụ các nội dung nghiên cứu. 
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Phụ lục 5 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 

 

Bảng 1. Địa chỉ 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Thành phố Vĩnh Yên 92 28,6 28,6 28,6 

Thị xã Phúc Yên 40 12,4 12,4 41,0 

Huyện Lập Thạch 15 4,7 4,7 45,7 

Huyện Tam Dương 30 9,3 9,3 55,0 

Huyện Tam Đảo 25 7,8 7,8 62,7 

Huyện Bình Xuyên 50 15,5 15,5 78,3 

Huyện Yên Lạc 30 9,3 9,3 87,6 

Huyện Vĩnh Tường 30 9,3 9,3 96,9 

Huyện Sông Lô 10 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
 

Bảng 2. Ngành Sản xuất - Kinh doanh chính 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Khai khoáng 9 2,8 2,8 2,8 

Chế biến chế tạo 249 77,3 77,3 80,1 

Sản xuất và phân phối điện 
nước; quản lý, sử lý rác thải 

64 19,9 19,9 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
 

Bảng 3. Loại hình sở hữu 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Nhà nước 7 2,2 2,2 2,2 

Tư nhân 245 76,1 76,1 78,3 

Có vốn đầu tư nước ngoài 70 21,7 21,7 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
 

Bảng 4. Tình hình kinh doanh trong 3 năm vừa qua 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Có lãi 234 72,7 72,7 72,7 

Hòa vốn 38 11,8 11,8 84,5 

Thua lỗ 50 15,5 15,5 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
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Bảng 5. Mức độ bảo đảm về số lượng nhân lực (chưa tính đến chuyên môn) 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Đảm bảo 149 46,3 46,3 46,3 

Chưa đảm bảo 167 51,9 51,9 98,1 

Không biêt 6 1,9 1,9 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
 

Bảng 6. Mức độ hợp lý về nhân lực (chưa tính đến chuyên môn) 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Đảm bảo 149 46,3 46,3 46,3 

Chưa đảm bảo 167 51,9 51,9 98,1 

Không biêt 6 1,9 1,9 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
 

Bảng 7. Mức độ đáp ứng về chuyên môn 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 14 4,3 4,3 4,3 

Khá 81 25,2 25,2 29,5 

Bình thường 148 46,0 46,0 75,5 

Kém 79 24,5 24,5 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
 

Bảng 8. Nguyên nhân chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng kém 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Nhân lực không được đào tạo 9 2,8 11,5 11,5 

Chương trình nội dung đào 
tạo các trường chuyên nghiệp, 
dạy nghề không phù hợp 

16 5,0 20,5 32,1 

Đội ngũ nhà giáo không đáp 
ứng được yêu cầu 

20 6,2 25,6 57,7 

Không có sự phối hợp giữa 
nhà trường và doanh nghiệp 

33 10,2 42,3 100,0 

Valid 

Total 78 24,2 100,0  

Missing System 244 75,8   

Total 322 100,0   
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Bảng 9. Mức độ đáp ứng về ý thức tổ chức kỷ luật 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 74 23,0 23,0 23,0 

Khá 22 6,8 6,8 29,8 

Bình thường 109 33,9 33,9 63,7 

Kém 117 36,3 36,3 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 10. Nguyên nhân về ý thức tổ chức kỷ luật kém 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Không được đào tạo, rèn 
luyện tại các trường 

71 22,0 61,7 61,7 

Tư tưởng nông nghiệp 44 13,7 38,3 100,0 

Valid 

Total 115 35,7 100,0  

Missing System 207 64,3   

Total 322 100,0   

 
Bảng 11. Mức độ đáp ứng về thể lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 78 24,2 24,2 24,2 

Khá 32 9,9 9,9 34,2 

Bình thường 201 62,4 62,4 96,6 

Kém 11 3,4 3,4 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 12. Nguyên nhân thể lực kém 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Đời sống vật chất, tinh thần 
nhân lực 

8 2,5 72,7 72,7 

Điều kiện sống 3 ,9 27,3 100,0 

Valid 

Total 11 3,4 100,0  

Missing System 311 96,6   

Total 322 100,0   
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Bảng 13. Đánh giá về chất lượng đào tạo của các trường 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 74 23,0 23,0 23,0 

Khá 22 6,8 6,8 29,8 

Bình thường 85 26,4 26,4 56,2 

Kém 141 43,8 43,8 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 14. Nguyên nhân chất lượng đào tạo kém 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Chương trình nội dung đào 
tạo các trường chuyên nghiệp, 
dạy nghề không phù hợp 

20 6,2 14,3 14,3 

Lý thuyết và thực hành không 
phù hợp 

35 10,9 25,0 39,3 

Đội ngũ nhà giáo không đáp 
ứng được yêu cầu 

23 7,1 16,4 55,7 

Cơ sở vật chất không đầy đủ 10 3,1 7,1 62,9 

Không có sự phối hợp giữa 
nhà trường và doanh nghiệp 

52 16,1 37,1 100,0 

Valid 

Total 140 43,5 100,0  

Missing System 182 56,5   

Total 322 100,0   

 
Bảng 15. Tình hình tổ chức đào tạo, tập huấn kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao 

động tại doanh nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Có 322 100,0 100,0 100,0 

 
Bảng 16. Mức độ đào tạo, tập huấn kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 77 23,9 23,9 23,9 

Tốt 32 9,9 9,9 33,9 

Bình thường 201 62,4 62,4 96,3 

Kém 12 3,7 3,7 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
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Bảng 17. Nguyên nhân đào tạo, tập huấn kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động 

tại doanh nghiệp kém 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Nội dung và hình thức tập 
huấn không phù hợp 

4 1,2 36,4 36,4 

Không có thời gian và kinh 
phí thực hiện 

7 2,2 63,6 100,0 

Valid 

Total 11 3,4 100,0  

Missing System 311 96,6   

Total 322 100,0   
 

Bảng 18. Tình hình hoach định chiến lược nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Có 188 58,4 58,4 58,4 

Không 134 41,6 41,6 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
 

Bảng 19. Đánh giá chất lượng hoạch định chiến lược về nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 46 14,3 23,7 23,7 

Tốt 74 23,0 38,1 61,9 

Bình thường 71 22,0 36,6 98,5 

Chưa tốt 3 ,9 1,5 100,0 

Valid 

Total 194 60,2 100,0  

Missing System 128 39,8   

Total 322 100,0   
 

Bảng 20. Nguyên nhân hoạch định chiến lược về nhân lực kém 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Năng lực hoạch định của cán 
bộ không đạt 

1 ,3 33,3 33,3 

Thiếu thông tin về TTLĐ 1 ,3 33,3 66,7 

Cạnh tranh thu hút nhân lực 1 ,3 33,3 100,0 

Valid 

Total 3 ,9 100,0  

Missing System 319 99,1   

Total 322 100,0   
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Bảng 21. Đánh giá tác dụng của hoạch định chiến lược 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 28 8,7 14,9 14,9 

Tốt 51 15,8 27,1 42,0 

Bình thường 50 15,5 26,6 68,6 

Kém 59 18,3 31,4 100,0 

Valid 

Total 188 58,4 100,0  

Missing System 134 41,6   

Total 322 100,0   

 
Bảng 22. Nguyên nhân hoạch định chiến lược không phát huy tác dụng 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Năng lực hoạch định kém 42 13,0 72,4 72,4 

Tổ chức thực hiện không đạt 
yêu cầu 

16 5,0 27,6 100,0 

Valid 

Total 58 18,0 100,0  

Missing System 264 82,0   

Total 322 100,0   

 
Bảng 23. Tình hình xây dựng kế hoạch nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Có 208 64,6 64,6 64,6 

Không 114 35,4 35,4 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 24. Đánh giá chất lượng kế hoạch phát triển nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 33 10,2 15,8 15,8 

Tốt 29 9,0 13,9 29,7 

Bình thường 75 23,3 35,9 65,6 

Chưa tốt 72 22,4 34,4 100,0 

Valid 

Total 209 64,9 100,0  

Missing System 113 35,1   

Total 322 100,0   
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Bảng 25. Nguyên nhân lập kế hoạch kém 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Năng lực hoạch định của cán 
bộ không đạt 

2 ,6 2,9 2,9 

Thiếu thông tin về TTLĐ 57 17,7 82,6 85,5 

Cạnh tranh thu hút nhân lực 10 3,1 14,5 100,0 

Valid 

Total 69 21,4 100,0  

Missing System 253 78,6   

Total 322 100,0   
 

Bảng 26. Đánh giá tác dụng của hoạch định chiến lược 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 32 9,9 15,3 15,3 

Tốt 43 13,4 20,6 35,9 

Bình thường 68 21,1 32,5 68,4 

Chưa tốt 66 20,5 31,6 100,0 

Valid 

Total 209 64,9 100,0  

Missing System 113 35,1   

Total 322 100,0   
 

Bảng 27. Nguyên nhân kế hoạch phát huy tác dụng kém 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Kế hoạch không phù hợp với 
tình hình thực tế 

6 1,9 9,5 9,5 

Quá trình tổ chức thực hiện 
theo kế hoạch không triệt để 

55 17,1 87,3 96,8 

Ảnh hưởng quá lớn của TTLĐ 2 ,6 3,2 100,0 

Valid 

Total 63 19,6 100,0  

Missing System 259 80,4   

Total 322 100,0   
 

Bảng 28. Tình hình thu hút tuyển chon nhân lực tại doanh nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Có 209 64,9 64,9 64,9 

Không 113 35,1 35,1 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
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Bảng 29. Xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 78 24,2 37,3 37,3 

Tốt 37 11,5 17,7 55,0 

Bình thường 44 13,7 21,1 76,1 

Chưa tốt 50 15,5 23,9 100,0 

Valid 

Total 209 64,9 100,0  

Missing System 113 35,1   

Total 322 100,0   

 

Bảng 30. Nguyên nhân xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao không tốt 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tình hình tài chính 10 3,1 20,0 20,0 

Không có nhân lực chất lượng cao 32 9,9 64,0 84,0 

Thiếu thông tin TTLĐ 8 2,5 16,0 100,0 

Valid 

Total 50 15,5 100,0  

Missing System 272 84,5   

Total 322 100,0   

 

Bảng 31. Các biện pháp thu hút nhân lực chất lượng cao 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 80 24,8 38,3 38,3 

Tốt 59 18,3 28,2 66,5 

Bình thường 34 10,6 16,3 82,8 

Chưa tốt 35 10,9 16,7 99,5 

44 1 ,3 ,5 100,0 

Valid 

Total 209 64,9 100,0  

Missing System 113 35,1   

Total 322 100,0   
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Bảng 32. Nguyên nhân các biện pháp thu hút nhân lực chất lượng cao không tốt 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Năng lực cán bộ nhân sự kém 6 1,9 22,2 22,2 

Cạnh tranh thu hút nhân lực 21 6,5 77,8 100,0 

Valid 

Total 27 8,4 100,0  

Missing System 295 91,6   

Total 322 100,0   

 

Bảng 33. Tình hình sắp xếp bố trí nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Đúng người, đúng việc 260 80,7 80,7 80,7 

Chưa đúng người, đúng việc 54 16,8 16,8 97,5 

Bất bình trong bố trí công việc 8 2,5 2,5 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 

Bảng 34. Nguyên nhân sắp xếp bố trí chưa đúng người đúng việc 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Năng lực cán bộ quản trị không 
đạt yêu cầu 

29 9,0 50,9 50,9 

Tâm lý tổ chức quản lý không 
minh bạch 

28 8,7 49,1 100,0 

Valid 

Total 57 17,7 100,0  

Missing System 265 82,3   

Total 322 100,0   

 

Bảng 35. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 108 33,5 33,5 33,5 

Khá 80 24,8 24,8 58,4 

Trung bình 93 28,9 28,9 87,3 

Thấp 41 12,7 12,7 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
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Bảng 36. Nguyên nhân đời sống vật chất, tinh thần của nhân lực không tốt 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Nơi cư trú không đảm bảo 2 ,6 4,9 4,9 

Không được hoạt động xã hội 1 ,3 2,4 7,3 

Lương thấp, Nơi cư trú không 
đảm bảo...Không được tham 
gia hoạt động xã hội 

3 ,9 7,3 14,6 

Lương thấp, nơi cư trú không 
đảm bảo, không được tham gia 
hoạt động xã hội 

35 10,9 85,4 100,0 

Valid 

Total 41 12,7 100,0  

Missing System 281 87,3   

Total 322 100,0   
 

Bảng 37. Tình hình tổ chức tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Có 322 100,0 100,0 100,0 
 

Bảng 38. Các hình thức đào tạo trong doanh nghiệp 

  Frequency Percent   

Missing System 322 100,0   
 

Bảng 39. Đánh giá tổ chức tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 14 4,3 4,3 4,3 

Tốt 84 26,1 26,1 30,4 

Bình thường 106 32,9 32,9 63,4 
Kém 118 36,6 36,6 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
 

Bảng 40. Nguyên nhân tổ chức tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp không tốt 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Hình thức đào tạo không phù hợp 32 9,9 27,1 27,1 

Nội dung chưa đảm bảo yêu cầu 63 19,6 53,4 80,5 

Ý thức nhân lực được đào tạo 
không cao 

23 7,1 19,5 100,0 

Valid 

Total 118 36,6 100,0  

Missing System 204 63,4   
Total 322 100,0   
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Bảng 41. Đánh giá về điều kiện làm việc tại doanh nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 21 6,5 6,5 6,5 
Khá 72 22,4 22,4 28,9 
Trung bình 153 47,5 47,5 76,4 
Kém 76 23,6 23,6 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
Bảng 42. Nguyên nhân điều kiện lao động tại doanh nghiệp không tốt 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Doanh nghiệp chưa quan tâm 23 7,1 12,3 12,3 
Không có điều kiện để cải 
thiện điều kiện lao động 

102 31,7 54,5 66,8 

Công nghệ lạc hậu 56 17,4 29,9 96,8 
Khác 6 1,9 3,2 100,0 

Valid 

Total 187 58,1 100,0  
Missing System 135 41,9   
Total 322 100,0   
Bảng 43. Tình hình chăm sóc sức khỏe cho nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Có 184 57,1 57,1 57,1 
Không 138 42,9 42,9 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
Bảng 44. Đánh giá mức độ chăm sóc sức khỏe cho nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 22 6,8 12,0 12,0 
Khá 63 19,6 34,2 46,2 
Trung bình 49 15,2 26,6 72,8 
Kém 50 15,5 27,2 100,0 

Valid 

Total 184 57,1 100,0  
Missing System 138 42,9   
Total 322 100,0   

Bảng 45. Nguyên nhân chăm sóc sức khỏe cho nhân lực không tốt 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Không có kinh phí 13 4,0 19,7 19,7 
Thiếu thời gian cần thiết 41 12,7 62,1 81,8 
Người lao động không mong muốn 12 3,7 18,2 100,0 

Valid 

Total 66 20,5 100,0  
Missing System 256 79,5   
Total 322 100,0   
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Phụ lục 6 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

 
Bảng 1. Mức độ đáp ứng về số lượng nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Đảm bảo 80 100,0 100,0 100,0 

 
Bảng 2. Mức độ đáp ứng về cơ cấu nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Đảm bảo 32 40,0 40,0 40,0 

Chưa đảm bảo 48 60,0 60,0 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  

 
Bảng 3. Mức độ đáp ứng về chuyên môn 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 5 6,3 6,3 6,3 

Khá 18 22,5 22,5 28,8 

Bình thường 26 32,5 32,5 61,3 

Kém 31 38,8 38,8 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  

 
Bảng 4. Mức độ đáp ứng về ý thức tổ chức kỷ luật 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Khá 6 7,5 7,5 7,5 

Bình thường 34 42,5 42,5 50,0 

Kém 40 50,0 50,0 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  

 
Bảng 5. Mức độ đáp ứng về thể lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Khá 21 26,3 26,3 26,3 

Bình thường 34 42,5 42,5 68,8 

Kém 25 31,3 31,3 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  
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Bảng 6. Đánh giá về chất lượng đào tạo của các trường 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Khá 7 8,8 8,8 8,8 
Bình thường 41 51,3 51,3 60,0 
Kém 32 40,0 40,0 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  
 
Bảng 7. Tình hình sắp xếp bố trí nhân lực trong doanh nghiệp công nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Đúng người, đúng việc 61 76,3 76,3 76,3 
Chưa đúng người, 
đúng việc 

18 22,5 22,5 98,8 

Bất bình trong bố trí 
công việc 

1 1,3 1,3 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  
 
Bảng 8. Đời sống vật chất của nhân lực trong doanh nghiệp công nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 3 3,8 3,8 3,8 
Khá 12 15,0 15,0 18,8 
Trung bình 42 52,5 52,5 71,3 
Thấp 23 28,8 28,8 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  
 
Bảng 9. Tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức tác phong công nghiệp tại các doanh 

nghiệp công nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 39 48,8 48,8 48,8 
Bình thường 29 36,3 36,3 85,0 
Kém 12 15,0 15,0 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  
 
Bảng 10. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tại các doanh nghiệp công nghiệp 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 62 77,5 77,5 77,5 

Tốt 17 21,3 21,3 98,8 
Bình thường 1 1,3 1,3 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  
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Bảng 11. Đánh giá về điều kiện làm việc tại doanh nghiệp công nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 11 13,8 13,8 13,8 

Tốt 26 32,5 32,5 46,3 

Bình thường 33 41,3 41,3 87,5 

Kém 10 12,5 12,5 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  

 
Bảng 12. Mức độ quan tâm của các doanh nghiệp công nghiệp đến chăm sóc sức khỏe 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất quan tâm 6 7,5 7,5 7,5 

Quan tâm 31 38,8 38,8 46,3 

Đôi khi 33 41,3 41,3 87,5 

Không bao giờ 10 12,5 12,5 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  

 
Bảng 13. Phát triển TTLĐ nhân lực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất mạnh 36 45,0 45,0 45,0 

Mạnh 38 47,5 47,5 92,5 

Bình thường 4 5,0 5,0 97,5 

Yếu 2 2,5 2,5 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  

 
Bảng 14. Đào tạo, thu hút nhân lực công nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất mạnh 24 30,0 30,0 30,0 

Mạnh 51 63,8 63,8 93,8 

Bình thường 3 3,8 3,8 97,5 

Yếu 2 2,5 2,5 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  
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Bảng 15. Đổi mới hoạt động đào tạo nâng cao trình độ CMKT 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất mạnh 24 30,0 30,0 30,0 

Mạnh 50 62,5 62,5 92,5 

Bình thường 4 5,0 5,0 97,5 

Yếu 2 2,5 2,5 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  

 
Bảng 16. Cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất mạnh 30 37,5 37,5 37,5 

Mạnh 45 56,3 56,3 93,8 

Bình thường 3 3,8 3,8 97,5 

Yếu 2 2,5 2,5 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  

 
Bảng 17. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất mạnh 39 48,8 48,8 48,8 

Mạnh 33 41,3 41,3 90,0 

Bình thường 6 7,5 7,5 97,5 

Yếu 2 2,5 2,5 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  

 
Bảng 18. Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất mạnh 37 46,3 46,3 46,3 

Mạnh 38 47,5 47,5 93,8 

Bình thường 2 2,5 2,5 96,3 

Yếu 3 3,8 3,8 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  
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Bảng 19. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và nhân lực về 

phát triển nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất mạnh 28 35,0 35,0 35,0 

Mạnh 45 56,3 56,3 91,3 

Bình thường 3 3,8 3,8 95,0 

Yếu 4 5,0 5,0 100,0 

Valid 

Total 80 100,0 100,0  

 
Bảng 20. Trình độ cán bộ quản lý 

  
Frequency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Đại học và trên 
đại học 

80 100,0 100,0 100,0 

Total 80 100,0 100 100,0 
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Phụ lục 7 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

Bảng 1. Loại hình nào 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Nhà nước 7 2,2 2,2 2,2 
Ngoài nhà nước 245 76,1 76,1 78,3 

Có vốn đầu tư nước ngoài 70 21,7 21,7 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 2. Số năm làm việc 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Dưới 1 năm 112 34,8 34,8 34,8 
Từ 1 đến 2 năm 170 52,8 52,8 87,6 
Từ 3 đến 5 năm 26 8,1 8,1 95,7 
Trên 5 năm 14 4,3 4,3 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 3. Hợp đồng lao động 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Không có hợp đồng lao động 
(chỉ có thỏa thuận miệng) 

17 5,3 5,3 5,3 

Hợp đồng thời vụ hoặc 1 công việc 
nhất định thời hạn dưới 12 tháng 

171 53,1 53,1 58,4 

Hợp đồng lao động thời hạn 12 
tháng đến 36 tháng 

113 35,1 35,1 93,5 

Hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn 

21 6,5 6,5 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 4. Tuổi đời 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Từ 15 đến 24 tuổi 84 26,1 26,1 26,1 
Từ 25 đến 34 tuổi 213 66,1 66,1 92,2 
Từ 35 đến 44 tuổi 21 6,5 6,5 98,8 
Từ 45 đến 54 tuổi 4 1,2 1,2 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
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Bảng 5. Giới tính 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Nam 188 58,4 58,4 58,4 

Nữ 134 41,6 41,6 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 6. Trình độ học vấn phổ thông 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt nghiệp tiểu học 37 11,5 11,5 11,5 

Đã tốt nghiệp TH cơ sở 72 22,4 22,4 33,9 

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông 213 66,1 66,1 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 7. Trình độ chuyên môn 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Đại học và trên đại học 31 9,6 9,6 9,6 

Cao đẳng 16 5,0 5,0 14,6 

Cao đẳng nghề 14 4,3 4,3 18,9 

Trung cấp chuyên nghiệp 26 8,1 8,1 27,0 

Trung cấp nghề 16 5,0 5,0 32,0 

Sơ cấp nghề 36 11,2 11,2 43,2 

Doanh nghiệp tự đào tạo không 
có băng cấp chứng chỉ 

112 34,8 34,8 78,0 

Không có trình độ CMKT 71 22,0 22,0 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 8. Trình độ ngoại ngữ 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Đọc thông viết thạo 11 3,4 3,4 3,4 

Giao tiếp đơn giản 95 29,5 29,5 32,9 

Không biết ngoại ngữ 216 67,1 67,1 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
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Bảng 9. Mức độ đáp ứng về thể lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 39 12,1 12,1 12,1 

Tốt 56 17,4 17,4 29,5 

Bình thường 178 55,3 55,3 84,8 

Kém 41 12,7 12,7 97,5 

Không trả lời 8 2,5 2,5 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 10. Trình độ, kiến thức chuyên môn 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 36 11,2 11,2 11,2 

Tốt 135 41,9 41,9 53,1 

Bình thường 135 41,9 41,9 95,0 

Kém 12 3,7 3,7 98,8 

Không trả lời 4 1,2 1,2 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 11. Phẩm chất đạo đức, kỷ luật 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 76 23,6 23,6 23,6 

Tốt 145 45,0 45,0 68,6 

Bình thường 80 24,8 24,8 93,5 

Kém 21 6,5 6,5 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 12. Chất lượng đào tạo 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 72 22,4 22,4 22,4 

Tốt 86 26,7 26,7 49,1 

Bình thường 144 44,7 44,7 93,8 

Kém 20 6,2 6,2 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
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Bảng 13. Tổ chức đào tạo, tập huấn kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Có 322 100,0 100,0 100,0 

 
Bảng 14. Đào tạo, tập huấn kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất tốt 80 24,8 24,8 24,8 

Tốt 96 29,8 29,8 54,7 

Bình thường 104 32,3 32,3 87,0 

Kém 42 13,0 13,0 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 15. Bố trí sử dụng nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Đúng người, đúng việc 114 35,4 35,4 35,4 

Chưa đúng người, đúng việc 129 40,1 40,1 75,5 

Bất bình trong bố trí công việc 13 4,0 4,0 79,5 

Không trả lời 66 20,5 20,5 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 16. Đời sống vật chất nhân lực 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 36 11,2 11,2 11,2 

Khá 87 27,0 27,0 38,2 

Trung bình 145 45,0 45,0 83,2 

Thấp 46 14,3 14,3 97,5 

Không trả lời 8 2,5 2,5 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 17. Các hình thức đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Có 322 100,0 100,0 100,0 
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Bảng 18. Mức độ đạt được 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 57 17,7 17,7 17,7 
Khá 128 39,8 39,8 57,5 
Trung bình 93 28,9 28,9 86,3 
Kém 44 13,7 13,7 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
 
Bảng 19. Đánh giá về điều kiện làm việc tại doanh nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Tốt 57 17,7 17,7 17,7 
Khá 78 24,2 24,2 41,9 
Trung bình 93 28,9 28,9 70,8 
Kém 94 29,2 29,2 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 20. Mức độ về cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Rất quan tâm 16 5,0 5,0 5,0 
Quan tâm 78 24,2 24,2 29,2 
Đôi khi 138 42,9 42,9 72,0 
Không bao giờ 90 28,0 28,0 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 21. Mức lương 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

3,5 triệu đến 4 triệu 245 76,1 76,1 76,1 
5 triệu đến 5,5 triệu 7 2,2 2,2 78,3 
5,5 triệu đến 6 triệu 70 21,7 21,7 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 22. Doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến về sự thay đổi của doanh nghiệp, của 

công việc trong tương lai 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Không 214 66,5 66,5 66,5 
Có 108 33,5 33,5 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
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Bảng 23. Được đào tạo, huấn luyện kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp để tương thích 

với yêu cầu công việc tương lai 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Không 235 73,0 73,0 73,0 

Có 87 27,0 27,0 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 24. Định hướng để hướng tới những công việc tốt hơn, những vị trí cao hơn 

trong doanh nghiệp 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Không 253 78,6 78,6 78,6 

Có 69 21,4 21,4 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  

 
Bảng 25. Doanh nghiệp tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo theo nhu cầu, 

mong muốn của bản thân 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Không 101 31,4 31,4 31,4 

Có 221 68,6 68,6 100,0 

Valid 

Total 322 100,0 100,0  
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Phụ lục 8 

ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 

 

Doanh nghiệp Người lao động 
Cán bộ  

quản lý nhà nước 
Nội dung 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Số người 
trả lời 

Tỷ lệ  
(%) 

Tốt 73 22,7 71 22,0 0 0 

Khá 22 6,8 86 26,7 7 9 

Trung bình 85 26,4 144 44,7 41 51 

Kém 142 44,1 21 6,5 32 40 

Không trả lời 0 0,0 0 0,0 0 0 

Tổng cộng 322 100,0 322 100,0 80 100,0 

 


