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1. Bối cảnh và xu hƣớng quốc tế 

Thế giới đa ̃trả i qua 8 cuôc̣ suy thoái kinh tế lớn nhất lic̣h sử câṇ đaị kể từ 

cuôc̣ đaị khủng hoảng (The Great Depression) 1929-1933 kéo theo kinh tế toàn cầu 

sụp đổ và gần đây nhất là đại suy thoái (The Great Recession) 2007-2009 gây sốc 

cho nền kinh tế toàn cầu . Măc̣ dù khác nhau v ề mức độ nghiêm trọng, thời gian và 

tác động tổng thể, nhưng điểm chung của các cuôc̣ suy thoái kinh tế lớn chính là 

mức đô ̣suṭ giảm nhanh của GDP , tỷ lệ thất nghiệp tăng cao , thị trường lao động và 

viêc̣ làm bi ̣ tác đôṇg  và phân hóa  mạnh mẽ . Thâṃ chí, Cục thống kê lao động Mỹ 

trong 1 báo cáo tháng 5-2020 dư ̣báo se ̃mất đi 7,5 triêụ viêc̣ làm, tỷ lệ thất nghiệp  

có thể lên tới 19,4% (mức cao nhất kể từ sau cuôc̣ đaị khủng hoảng 1929-1930). 

 

         Nguồn: ING 
 

Cuôc̣ suy thoái kinh tế lần này do đaị dic̣h COVID -19, măc̣ dù không phải là 

môṭ cuôc̣ suy thoái kinh điển , nhưng những tác đôṇg tiêu cưc̣ trải rôṇg tới toàn bô ̣

nền kinh tế và có khả năng kéo dài, trầm troṇg hơn là gia tăng khoảng cách và phân 

hóa sâu sắc các nền kinh tế, nhất là các nước kém phát triển và đang phát triển. Khả 

năng phuc̣ hồi và bứt phá , thu hep̣ chênh lêc̣h với các nền kinh tế phá t triển , bên 
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cạnh giải pháp về tiến độ bao phủ vắc -xin thì phu ̣thuôc̣ rất lớn vào các chính sách , 

các gói kích thích kinh tế tác động trúng những nội dung trọng yếu , với liều lươṇg 

đủ lớn, đủ nhanh và đúng thời điểm.  

Báo cáo “Tương lai việc làm” được Di ễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố 

gần đây cho thấy , bất chấp tình hình kinh tế suy thoái hiện nay, phần lớn các nhà 

tuyển dụng đều nhận ra giá trị của việc đầu tư vốn con người. Báo cáo này kêu gọi 

khu vực công sẽ cần tạo ra các động lực để đầu tư vào thị trường và việc làm trong 

tương lai; cung cấp các mạng lưới an sinh tốt hơn cho những người lao động bị 

dịch chuyển trong quá trình chuyển đổi công việc; và để giải quyết dứt điểm những 

vấn đề còn tồn đọng của hệ thống giáo dục và đào tạo; đồng thời khu vực công cần 

hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho việc đào tạo lại kỹ năng và nâng cao kỹ năng nghề cho 

những người lao động gặp rủi ro hoặc phải di dời.  

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) khuyến cáo các quốc gia thành 

viên đầu tư vào giáo duc̣ nghề nghiêp̣ đ ể giảm thiểu tình trạng thiếu hụt kỹ năng 

trong tương lai và giảm thiểu cú sốc của cuộc khủng hoảng; đồng thời đề xuất chính 

sách để xây dựng hệ thống giáo duc̣ nghề nghiêp̣ m ạnh mẽ và linh hoạt hơn trong 

tương lai.  

Dưới tác đôṇg côṇg hưởng của đaị dic̣h Covid-19 và cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 (CMCN 4.0), cuôc̣ suy thoái kinh tế lần này đang và sẽ tạo ra những  gián 

đoaṇ kép thay đổi thế giới viêc̣ làm , thị trườ ng lao đôṇg . Ở phạm vi toàn cầu , 

những nghiên cứu gần đây cho thấy, trong 5 năm tới, thời gian dành cho các công 

việc hiện tại của con người và máy móc sẽ bằng nhau; 84% người sử dụng lao động 

sẽ chuyển sang số hóa nhanh chóng các quy trình làm việc; một số lượng lớn công 

ty cũng dự kiến sẽ thay đổi địa điểm, chuỗi giá trị và quy mô lực lượng lao động do 

các yếu tố công nghệ tác động. Trong 10-15 năm tới khoảng 1/3 công việc hiện tại 

sẽ thay đổi do tác động của công nghê ̣thông tin , robot, tự động hóa và trí tuệ nhân 

tạo; khoảng 40% lao động toàn cầu sẽ không có kỹ năng phù hợp với công việc của 

họ. Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố Báo cáo “Nâng cao k ỹ năng vì sự 

thịnh vượng chung” (tháng 01/2021) kêu gọi các Chính phủ ưu tiên  nguồn lực và 

hành động quyết liêṭ để nâng cao kỹ năng nghề trong các k ế hoạch khôi phục quốc 

gia sau đaị dic̣h COVID -19, bởi viêc̣ đầu tư quy mô rộng vào đào tạo nâng cao kỹ 

năng có tiềm năng thúc đẩy GDP tăng thêm 0,5-2%, tương đương với 6,5 nghìn tỷ 

đô la vào năm 2030, nhất là trong bối cảnh chỉ có 21% doanh nghiệp đươc̣ khảo sát 

cho biết có thể sử dụng ngân sách của mình để hỗ trợ đào tạo lại và nâng cao kỹ 

năng cho nhân viên của họ. 
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2. Tình hình trong nƣớc 

Bốn đơṭ d ịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam vừa qua đã gây s ức ép nặng nề về 

mọi mặt cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và cho thị trường lao động nói riêng. 

Thị trường lao động đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng với hàng 

triệu lao động bị thiếu viêc̣ làm , bị cắt giảm thu nhập, thâṃ chí mất việc làm. Báo 

cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính riêng trong quý III năm 2021, cả nước có 

hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch 

Covid-19 khiến họ bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ 

làm, giảm thu nhập,… cao nhất trong vòng 10 năm qua.  

Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực quý III năm 2021 

Đơn vị tính: % 

 

Nguồn: Tổng cuc̣ Thống kê 

 Các kịch bản phục hồi v à số liệu dự báo thì có thể khác nhau , nhưng chắc 

chắn khi nối laị các hoaṭ đôṇg sản xuất , kinh doanh, dịch vụ thì nguy cơ thiếu hụt 

nguồn cung lao đôṇg , thâṃ chí đứt gaỹ chuỗi cung ứng lao đôṇg có kỹ năng nghề 

sẽ hiện hữu nếu như châṃ tiến đô ̣bao phủ vắc-xin, các cơ sở đào tạo chưa được mở 

cửa trở laị. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại , trong traṇg thái bình thường mới , nếu các 

ngành có công nghệ mới, năng suất lao đôṇg cao phuc̣ hồi và phát triển maṇh me ̃se ̃

giúp nền kinh tế không những nhanh chóng thoát khỏi suy thoái mà còn đồng thời 

đi vào tăng trưởng theo chiều sâu , bền vững. Khi đó, nhu cầu lao động có kỹ năng 

cao tăng trong khi nhu cầu đối với người lao động ít được đào tạo và kỹ năng thấp 

giảm; thị trường lao động và việc làm ngày càng phân hóa theo hai nhóm kỹ năng 

thấp/lương thấp và kỹ năng cao/lương cao. Nó không chỉ đe dọa tới việc làm của 

những lao động trình độ thấp mà ngay cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị 

ảnh hưởng nếu họ không trang bị các kiến thức mới, kỹ năng sáng tạo cho nền kinh 

tế số. Thị trường lao động trong nước sẽ cần những giải pháp toàn diện từ tất cả các 
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bên liên quan để hướng tới nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân 

lực thông qua phát triển kỹ năng và tăng cường tri thức cho người lao động trong 

tình hình mới. 

         Bên caṇh  đó, Viêṭ Nam hiêṇ đang trong xu thế hôị nhâp̣ quốc tế ngày càng 

sâu rôṇg nên thi ̣ trường lao đôṇg và người lao  đôṇg Viêṭ Nam  sẽ không phải là 

ngoại lệ . Thâṃ chí , do Viêṭ Nam là môṭ nước đang phát triển , rất nhiều ngành 

nghề, lĩnh vực kinh tế hiện chủ yếu là thâm dụng lao động giá rẻ , năng suất lao 

đôṇg thấp ; bên caṇh đó , do tỷ lê ̣lao đôṇg khu  vưc̣ phi chính thức rất cao nên se ̃

chịu tác động nặng nề hơn trong xu thế ra đời và biến mất của nhiều ngành/nghề và 

công việc do số hóa, tư ̣đôṇg hóa , chuyên môn hóa và toàn c ầu hóa sản xuất của 

CMCN 4.0. Theo môṭ nghiên cứu mới đây g iữa ManpowerGroup Viêṭ Nam và 

Viêṇ Khoa hoc̣ Lao đ ộng và Xã hội (thuôc̣ Bô ̣LĐTB XH), có tới 94% doanh 

nghiêp̣ s ản xuất có vốn đầu tư nước ngoài có điṇh hướng rõ ràng về viêc̣ tăng 

cường ứng duṇg công nghê ̣mới trong hoaṭ đôṇg sản xuấ t trong ba năm tới . Tuy 

nhiên, cũng theo 1 khảo sát của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam về mức 

đô ̣sẵn sàng của doanh nghiêp̣ Viêṭ Nam trong CMCN 4.0 thì có tới 53% doanh 

nghiêp̣ Viêṭ Nam không dư ̣báo đươc̣ kỹ năng tương lai cầ n thiết cho lưc̣ lươṇg lao 

đôṇg của mình. 

 CMCN 4.0 theo đó sẽ tác động lớn đến người lao động Việt Nam trong 10-15 

năm tới, đặt ra yêu cầu người lao động phải có kỹ năng nghề cao do hiện nay tỷ lệ 

lao động qua đào tạo của Việt Nam năm 2020 là 64,5% và tỷ lệ lao động có bằng 

cấp, chứng chỉ ở Việt Nam chỉ 24,6% (chỉ bằng 1/3 các nước và các nền công 

nghiệp mới như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore). Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030 (10 năm nữa), tỷ 

lệ lao động qua đào tạo là 75% trong tổng lực lượng lao động trong đó 40% có 

bằng cấp, chứng chỉ. Nếu không đáp ứng yêu cầu kỹ năng cao, người lao động Việt 

Nam sẽ đối mặt với rủi ro mất việc làm và bất ổn về  an sinh xã hội. Nhất là dưới 

tác độ ng bởi ứng duṇg công nghê ̣thông tin , robot, tư ̣đôṇg hóa… se ̃ảnh hưởng 

năṇg nề đên những ngành nghề liên quan đến lao động giản đơn, thâm dụng nhiều 

lao động như: Nông nghiệp, dệt may, da giày, lắp ráp, thủ công.v.v... trong khi lao 

động các ngành này đang chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động của Việt 

Nam hiện nay (chiếm khoảng 68% lưc̣ lươṇg lao đôṇg).  

Theo Báo cáo của ADB về tương lai phát triển kỹ năng thời kỳ hậu Covid-19 

(20/7/2021), Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang định hình 

lại thế giới việc làm - thay đổi mô hình kinh doanh và đòi hỏi một bộ kỹ năng mới 

cho người lao động để phát triển mạnh trong môi trường ngày càng cạnh tranh. Sự 
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gián đoạn đối với thị trường lao động còn tăng thêm do tác động của dic̣h b ệnh 

COVID-19 làm gia tăng bất bình đẳng và nhấn mạnh tầm quan trọng của các khoản 

đầu tư vào đào tạo lại và nâng cao kỹ năng để giúp những người lao động bị mất 

việc làm có việc làm mới. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng, dù 68% số cơ sở đào tạo ở 

Việt Nam báo cáo đã được trang bị tốt ở môṭ số ngành nghề cho Cách m ạng công 

nghiệp 4.0, con số này vẫn thấp hơn so với Campuchia (73%), Philippines (81%) 

và Indonesia (95%). Nghiên cứu ghi nhận cả những khác biệt về nhận thức giữa cơ 

sở đào tạo và nhà tuyển dụng lao động về sự sẵn sàng cho công việc của học viên 

tốt nghiệp. Theo nghiên cứu mới này, ADB khuyến nghị Việt Nam cần phát triển 

các chương trình giáo dục nghề nghiệp chuyên biệt để tạo điều kiện cho công cuộc 

chuyển đổi sang Cách mạng công nghiệp 4.0, tăng năng suất của người lao động và 

khả năng cạnh tranh của quốc gia. Theo Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam 

Andrew Jeffries, dù việc ứng dụng các công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 

sẽ giúp Việt Nam dịch chuyển lên trên trong chuỗi giá trị sản xuất và dịch vụ, nước 

ta cũng cần cân nhắc những cách tiếp cận mới để bảo đảm lợi ích bao trùm và sự 

bảo trợ xã hội đối với công nhân tay nghề thấp, đặc biệt những người có nguy cơ bị 

thay thế và những người cần nâng cao tay nghề. Chuyên gia này khẳng định, đầu tư 

thỏa đáng và kịp thời vào phát triển kỹ năng có thể giúp Việt Nam không những 

khai thác được tiềm năng của Cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất 

mà còn bảo đảm làn sóng này mang lại lợi ích cho người lao động nói chung. 

3. Phƣơng hƣớng, giải pháp đẩy maṇh đào taọ  góp phần cung ứng nhân 

lƣc̣ có ky ̃năng nghề cho phuc̣ hồi kinh tế và phát triển bền vƣ̃ng 

Mối quan tâm của các quốc gia nói chung và Viêṭ Nam chúng ta nói riêng hiện 

nay là làm thế nào để vượt qua cuộc khủng hoảng trước mắt. Tuy nhiên, các chính 

sách, các gói kích thích kinh tế cần vừa phù hợp để vừa giúp phục hồi kinh tế trong 

ngắn haṇ, vừa nâng cao chất lươṇg nguồn nhân lưc̣ , tạo việc làm bền vững để phát 

triển thi ̣ trường lao đôṇg bảo đảm sự tăng trưởng chiều sâu, bền vững trong dài haṇ, 

tránh lỡ nhịp với đà tăng trưởng của thế giới. 

Trong những năm qua, việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nhân lực có kỹ năng 

nghề được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực về 

nhận thức, quy mô tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hệ thống các quy 

định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp từng bước được hoàn thiện; mạng lưới cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp phát triển rộng khắp, đa dạng về loại hình và trình độ đào 

tạo; chất lượng được tăng cường; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình đào tạo chất 

lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần quan trọng nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy 
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nhiên, quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề vẫn chưa đáp ứng 

được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh do ảnh hưởng của 

dịch bệnh COVID-19, xu hướng tự động hóa, điện tử hóa, số hóa, tác động của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 

 Về măṭ chủ trương , để tranh thủ thời cơ dân số vàng, đẩy mạnh phát triển 

nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao nhằm nâng tầm kỹ năng 

lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh 

tranh quốc gia trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ  đã có Chỉ thị về đẩy 

mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề; nhân Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 

4/10 mới đây , Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư kêu gọi nâng tầm kỹ  

năng lao đôṇg vì một Viêṭ Nam chiến thắng dic̣h bêṇh và phát triển bền vững , theo 

đó đề nghị Quốc hội , Chính phủ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng 

các các bộ , ngành, địa phương và các cơ quan , tổ chức có liên quan ưu tiên nguồn  

lực, cơ chế chính sách và hành động quyết liệt để đẩy mạnh phát triển nguồn nhân 

lực có kỹ năng, tay nghề cao, phổ cập nghề cho thanh niên; đề nghị doanh nghiệp 

và người sử dụng lao động tiếp tục tham gia tích cực vào sự nghiệp hỗ trợ đào tạo 

nâng cao kỹ  năng nghề cho người lao động, đặc biệt là đối với người lao động bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh, để vững bước tiến vào tương lai.  

Trong thưc̣ tế , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình 

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 với nhiều chính sách hỗ trơ ̣người lao động và 

người sử duṇg lao đôṇg , trong đó có chính sách đào tạo , bồi dưỡng nâng cao trình 

độ kỹ năng cho người lao đôṇg của doanh nghiệp  từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiêp̣, khi 

doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu sản xuất , người lao đôṇg bị chuyển đổi việc 

làm....; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết điṇh của Thủ tướng Chính phủ về 

Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 và Chương trình 

“Đào taọ, đào taọ laị nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của CMCN 

lần thứ tư” v ới mục tiêu: Tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị 

trường; Tạo việc làm tốt hơn cho người lao động; Xây dựng mô hình đào tạo, đào tạo 

lại nguồn nhân lực ở các trình độ giáo dục nghề nghiệp để có kiến thức, kỹ năng phù 

hợp, có thể tiếp thu, làm chủ, khai thác, vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ 

của cuộc Cách mạng công nghiệp; gắn kết, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về 

nhân lực; góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc 

gia, sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư FDI mới dịch chuyển vào Việt Nam. 

Trước mắt, trong trường hợp thiếu hụt nghiêm trọng lao động do tác đôṇg của 

dịch bệnh COVID -19, để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
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nghiệp, Bô ̣Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị sẽ thực hiện các giải pháp điều tiết, 

cung ứng lao động qua đào tạo nghề nghiệp từ học sinh, sinh viên trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp theo 3 mô hình sau: (1) Đẩy mạnh hoạt động thực hành, thực 

tập sản xuất của học sinh, sinh viên tại doanh nghiêp̣; (2) Đưa học sinh, sinh viên 

đến doanh nghiệp theo hình thức vừa học vừa làm tại doanh nghiêp̣; (3) Tạm dừng 

việc học theo chương trình đào tạo, đến doanh nghiê p̣ chỉ tập trung thực tập sản 

xuất. Thâṃ chí , cần có đề án tâp̣ trung đào taọ kỹ năng nghề rất nhanh cho lưc̣ 

lươṇg bộ đội xuất ngũ , công an hoàn thành nghiã vu ̣ , thanh niên tình nguyêṇ để 

cung ứng kip̣ thời cho các vùng kinh tế troṇg điểm. 

Về dài hạn, để chuẩn bị lực lượng lao động có kỹ năng nghề , không chỉ góp 

phần phục hồi thị trường lao động trước mắt mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dưṇg Chiến lươc̣ phát 

triển giáo duc̣ nghề nghiêp̣ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó đăṭ muc̣ 

tiêu phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu 

quả, hội nhập nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động , của người 

dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng , cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng 

nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn . Phấn đấu đến năm 2030, giáo 

dục nghề nghiêp̣ cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho quốc gia 

đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại; chất lượng đào tạo của một số 

trường bắt kip̣ trình độ các nước ASEAN -4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ 

các nước phát triển trong nhóm G20; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có 

bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%.  

Để thưc̣ hiêṇ đươc̣ muc̣ tiêu trên , cần thưc̣ hiêṇ nhiều giải pháp đồng bô ̣như : 

(1)Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; (2) Đẩy 

nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, 

phương thức đào tạo; (3) Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người 

dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp; (4) Gắn kết chặt chẽ với 

doanh nghiệp, thị trường lao động; (5) Nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển 

giao công nghệ; hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; (6) Tăng cường 

huy động và nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính;  (7) Truyền thông, nâng cao hình 

ảnh, thương hiệu và giá trị xã hội của giáo dục nghề nghiệp; (8) Chủ động và nâng 

cao hiệu quả hội nhập quốc tế… Trong đó, cần chú trọng và nâng cao chất lượng 

hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu 

cầu việc làm và nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực ngành, nghề. Trong đào taọ nhân 

lưc̣ cần nhấn mạnh kỹ năng cốt lõi, kỹ năng mềm, kỹ năng số, kỹ năng ngoại ngữ, 

đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thể hiện từ khâu đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, phát 
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triển chương trình và tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá; phát triển C ác chương 

trình giảng dạy mới sẽ bao gồm các kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động trong 

tương lai - cả kỹ năng kỹ thuật số cũng như kỹ năng “con người” mà máy móc 

công nghệ không thể thay thế như giao tiếp, giải quyết vấn đề, sáng tạo, cộng tác và 

tư duy phản biện. 

Trong các giải pháp trên thì hiêṇ đaị hóa cơ sở vâṭ chất theo mô hình “ nhà 

trường thông minh, hiện đại”, “nhà trường xanh”, và đổi mới phương thức đào tạo 

trong giáo duc̣ nghề nghiêp̣ với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, gắn 

kết chăṭ che ̃với doanh nghiêp̣  đươc̣ xác điṇh là những  giải pháp trọng tâm để đổi 

mới và nâng cao chất lươṇg đào taọ  nghề đáp ứng yêu cầu của thi ̣ trường lao đôṇg . 

Theo đó, môṭ măṭ cần thu  hút tối đa và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư để nâng cao 

chất lượng đào tạo , thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP), khuyến khích doanh nghiêp̣ 

và khu vực tư nhân tham gia giáo dục nghề nghiệp ; măṭ khác đầu tư công từ ngân 

sách nhà nước vẫn phải có vai  trò chủ yếu , dâñ dắt và kích hoaṭ đầu tư của moị 

thành phần kinh tế cho phát triển giáo dục nghề nghiệp. 

 Đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động khu vực chính thức có xu hướng 

thu hẹp, lực lượng lao động phi chính thức bị mất việc làm, phải tạm ngừng làm 

việc, có nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, thiếu hụt lao động, lao động tự 

do rời khỏi các tỉnh, thành phố lớn trong và sau các làn sóng dịch bệnh và sự dịch 

chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam của các “đại bàng” trên thế giớ i… thì việc 

việc tập trung đầu tư phát triển một số trường chất lượng cao tại các vùng kinh tế 

trọng điểm và các lĩnh vực ưu tiên là một yêu cầu cấp bách nhằm cung cấp nguồn 

nhân lực kỹ thuật trực tiếp chất lượng cao, đặc biệt là đào taọ laị, đào taọ nâng cao 

kỹ năng nghề cho lực lượng lao động để đáp ứng yêu cầu của  quá trình phục hồi 

nền kinh tế sau đại dịch. Đồng thời, việc hình thành một số trường cao đẳng chất 

lượng cao tập trung đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cho các lĩnh vực 

trong nền kinh tế và có tính chất dẫn dắt, lan tỏa trong toàn hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Vì vậy, cần ưu tiên ngân sách n hà nước trong chương trình đầu tư công trung 

hạn hoặc chương trình phục hồi kinh tế để triển khai nhanh Đề án đào taọ, đào taọ 

lại (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 

30/8/2021) vừa nhằm chống đứt gâỹ chuỗi cung ứng lao đôṇg có kỹ năng, vừa nâng 

cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của CMCN lần thứ tư ; đồng thời đẩy 

nhanh tiến đô ̣ đầu tư đồng bộ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao 

theo Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” đã được 
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Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019. 

Theo đó, đối với những trường đa ̃đươc̣ bố trí vốn nhưng còn dở dang, các dự án đã 

có trong danh mục đầu tư công và chu ẩn bị xong thủ tục đầu tư thì ưu tiên bố trí 

vốn trong chương trình phuc̣ hồi kinh tế để đẩy nhanh tiến đô ̣; đồng thời ưu tiên bố 

trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư cho các trường còn lại 

để phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 70 trường được đánh giá , công nhận trường 

cao đẳng chất lượng cao , trong đó 03 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển 

trong nhóm G 20, 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN -4; hình thành các 

trung tâm đào tạo và thực hành vùng, trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề 

chất lượng cao; phát triển các ngành , nghề trọng điểm, kỹ thuật cao; nghề “xanh”; 

các ngành, nghề đào tạo mới, kỹ năng tương lai để tiếp thu thành tựu cuộc cách 

mạng công nghiệp; ngành, nghề đào tạo đặc thù và chuyển giao các chương trình 

theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh 

tranh quốc gia trong tình hình mới cũng như “Bảo đảm an toàn nguồn lực lao động 

– Nền tảng của phát triển bền vững”; đồng thời phù hợp với điṇh hướng phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội với tru ̣côṭ dựa trên việc làm bền vững, năng suất lao động, 

phục hồi và phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”./. 

Kinh nghiệm của một quốc gia 

1. Theo Báo cáo của G20 về Các chính sách toàn diện cho một nền kinh tế 

phục hồi bền vững, toàn diện năm 2020, 03 trụ cột chính sách để đảm bảo nền 

kinh tế phục hồi của các nước trên thế giới gồm:  

Trụ cột 1: Hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn lực dịch chuyển sang 

các lĩnh vực triển vọng hơn 

Trụ cột 2: Hỗ trợ cho người lao động tìm được việc làm mới, học được kỹ 

năng mới và duy trì thu nhập 

Trụ cột 3: Làm cho nền kinh tế trở nên bền vững và thích ứng với các cú sốc 

trong tương lai. 

Đối với trụ cột 2, các chính sách tập trung vào việc hỗ trợ người dân tìm được 

việc làm thông qua các chính sách đào tạo kỹ năng và bố trí việc làm. Cần tập trung 

mạnh mẽ vào việc xây dựng các kỹ năng kỹ thuật số, đặc biệt đối với những người 

có kỹ năng thấp và các nhóm dễ bị tổn thương khác.  

2. Hoa Kỳ 

Người lao động da màu, người nhập cư và người lao động có trình độ trung 

học trở xuống đã bị mất việc làm nhiều nhất trong thời kỳ đại dịch này và chiếm đa 
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số trong các công việc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, 

các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa phát triển một chiến lược tái sử dụng lao 

động và lực lượng lao động quốc gia, tập trung vào người lao động và các doanh 

nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. Để giải quyết 

nhu cầu đó, Hoa Kỳ đã kêu gọi hành động nhằm tận dụng chính sách kỹ năng để 

giúp xây dựng sự phục hồi kinh tế toàn diện, bao gồm:  

-  Xây dựng mạng lưới an sinh xã hội nhằm hỗ trợ con đường lâu dài của 

người lao động hướng đến nghề nghiệp có tay nghề cao. Xóa bỏ các rào cản đối với 

mạng lưới an sinh xã hội quốc gia cho tất cả người lao động, bao gồm cả những 

người bị ảnh hưởng bởi đại dịch.  

-  Đào tạo lại và tái sử dụng những người lao động bị mất việc làm gián đoạn 

kinh tế như đại dịch, tự động hóa hoặc thương mại. 

-  Đầu tư vào các kỹ năng để mở rộng khả năng tiếp cận nghề nghiệp lâu dài 

cho người lao động địa phương. 

-  Hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương để ngăn chặn tình trạng sa thải và 

khuyến khích nâng cao kỹ năng, duy trì lương cho nhân viên và hỗ trợ đào tạo lại 

cho lao động trong thời gian ngừng hoạt động.  

-  Hỗ trợ các quan hệ đối tác mà cộng đồng cần để phát triển các chiến lược 

đào tạo nhắm mục tiêu đến nhu cầu cụ thể của các ngành riêng lẻ và lực lượng lao 

động địa phương. 

-  Tiếp cận học tập kỹ thuật số cho tất cả những người đang làm việc tại nhà và 

tại nơi làm việc. Loại bỏ các rào cản bằng cách cung cấp học tập kỹ thuật số chất 

lượng cao cho tất cả người lao động. 

-  Nâng cao năng lực hệ thống và mở rộng khả năng tiếp cận với nền giáo dục 

và đào tạo chất lượng cao, theo định hướng của ngành để chuẩn bị cho người lao 

động có việc làm tốt. 

3. Anh 

Tập trung vào “nền kinh tế kỹ năng” là ưu tiên của chính phủ Anh. Đứng đầu 

trong số này là kỹ thuật số, một lĩnh vực mà WorldSkills Vương quốc Anh đã và 

đang phát triển trong những năm gần đây. Các chương trình kỹ năng kỹ thuật số sẽ 

là trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh.  

Thông qua các đối tác là các trường cao đẳng, nhà cung cấp đào tạo và nhà 

tuyển dụng, đồng thời đầu tư nhiều hơn vào nhiều loại kỹ năng khác nhau để đạt 

được tiêu chuẩn toàn cầu đã giúp phát triển cơ sở kỹ năng cần thiết để thu hút nhiều 

hơn đầu tư vào nền kinh tế của Anh. Chính phủ Anh tin rằng phát triển một “nền 

kinh tế kỹ năng” là rất quan trọng để thúc đẩy đầu tư vào nước ngoài, tạo việc làm 
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và phục hồi kinh tế. 

4. Scotland 

Để phục hồi nền kinh tế, Scotland thành lập Qũy Kỹ năng và Phục hồi kinh tế 

(NEERSF) nhằm hỗ trợ những người trẻ tuổi đi làm, nâng cao kỹ năng. Chương 

trình NEERSF sẽ giải quyết các tác động kinh tế do Covid-19, suy thoái và tình 

trạng khẩn cấp về khí hậu. Quỹ hướng đến đào tạo, đạo tạo lại kỹ năng cho lao động 

trong các ngành bị tác động nặng nề như năng lượng, khách sạn và du lịch….Học 

sinh, sinh viên tốt nghiệp và những người đã đi làm sẽ được hưởng lợi trong sáu 

tháng tới. 29 dự án của NEERSF tập trung vào khởi nghiệp; thúc đẩy khởi sự và tăng 

trưởng kinh doanh; tăng kỹ năng kỹ thuật số; bình đẳng và hòa nhập; và nâng cao kỹ 

năng và đào tạo lại cho mọi người để tham gia hoặc tiếp tục làm việc và tận dụng các 

công việc mới trong các lĩnh vực bao gồm chuyển đổi năng lượng, chăm sóc sức 

khỏe và xã hội. 

4. Úc 

Nền kinh tế và thị trường việc làm của Úc sẽ cần thời gian để phục hồi sau 

những tác động của COVID-19 và sẽ cần sự hỗ trợ khác nhau trong suốt các giai 

đoạn phục hồi kinh tế. Thị trường lao động đã trải qua sự gián đoạn lớn và trong 

khi các dấu hiệu phục hồi đang xuất hiện, vẫn còn đó sự không chắc chắn xung 

quanh khi nào nhu cầu sẽ tăng lên và công việc nào sẽ được yêu cầu nhiều nhất. 

Để người lao động phù hợp với công việc trong môi trường không chắc chắn và 

đang phát triển này sẽ đòi hỏi khả năng nhanh chóng xác định nhu cầu kỹ năng và 

đào tạo lại mọi người cho những công việc đang có nhu cầu. Hơn bao giờ hết, Úc 

xác định việc tập trung vào đào tạo kỹ năng và tái đào tạo kỹ năng cho những 

người lao động bị thay thế sẽ là điều cần thiết cho sự phục hồi của thị trường việc 

làm và nền kinh tế. 

Các doanh nghiệp trong một số ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi các 

hạn chế đi lại và giãn cách, chẳng hạn như bán lẻ và khách sạn, đang dần mở cửa 

trở lại và chuyển đổi sang cách làm việc mới. Tuy nhiên, nhiều hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí vẫn đang bị đình trệ, trong khi du lịch và 

lữ hành có thể sẽ bị ảnh hưởng đáng kể trong một thời gian tới. Đối với ngành xây 

dựng, Chính phủ hỗ trợ thông qua giới thiệu hoặc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng 

và chương trình HomeBuilder mới hỗ trợ việc làm trong lĩnh vực xây dựng khu dân 

cư, sẽ giúp ngành xây dựng vẫn là một nguồn việc làm quan trọng cho người dân 

Úc hiện tại và trong tương lai…Những nỗ lực cũng đã được thực hiện trong việc 

kết nối người tìm việc với các cơ hội việc làm thông qua việc tăng cường tập trung 
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vào khả năng chuyển đổi kỹ năng và chuyển đổi nghề nghiệp giữa chừng sẽ giúp 

mọi người quay trở lại công việc. 

5. Phillipines 

Trong những năm qua, Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ năng 

(TESDA) ở Philippines đã bắt tay vào những cải cách đáng chú ý, bao gồm việc thể 

chế hóa Khung trình độ của Philippines, nhằm củng cố và tăng cường sự công nhận 

kiến thức và kỹ năng bên ngoài môi trường giáo dục chính thức thông qua hệ thống 

phân luồng, liên thông, công nhận và chuyển đối tín chỉ. Một bước phát triển quan 

trọng khác trong lĩnh vực giáo dục của Philippines là cải cách K-12, mở rộng giáo 

dục chính quy để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và kết hợp chuyên ngành kỹ 

thuật - dạy nghề và sinh kế vào chương trình trung học phổ thông. 

TESDA cũng tìm cách trang bị cho người lao động Philippines các kỹ năng 

4.0 và cung cấp chương trình đào tạo chất lượng; sử dụng các phương pháp tiếp cận 

hòa nhập, chẳng hạn như đào tạo dựa vào cộng đồng và học bổng; mở rộng khả 

năng tiếp cận GDNN và đáp ứng nhu cầu của địa phương. 

6. Singapore 

 Singapore - một quốc gia không có lịch sử lâu đời về giáo dục kỹ thuật cũng 

như công nghiệp, đã phát triển trong một thời gian ngắn hệ thống giáo dục kỹ thuật 

và dạy nghề đẳng cấp thế giới, giúp quốc gia này đạt được tiến bộ nhanh chóng 

trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Nền kinh tế và ngành giáo dục đều phát 

triển song song, bổ sung cho nhau, vận dụng các chiến lược và quyết sách đưa đất 

nước nhanh chóng lên vị thế tiên tiến. Các nghiên cứu cho thấy việc đầu tư quá 

sớm cho giáo dục đại học so với chi phí cho giáo dục kỹ thuật và dạy nghề đã tạo ra 

nhiều lãnh đạo nhưng ít người làm, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao. Câu chuyện về 

Giáo dục nghề nghiệp của Singapore cho thấy sự hỗ trợ của Chính phủ đã giúp thay 

đổi hình ảnh của hệ thống Giáo dục nghề nghiệp ngang bằng với Giáo dục đại học. 

Skillsfuture là một chương trình quốc gia của Singapore nhằm mang đến cho 

người Singapore cơ hội phát triển hết khả năng của họ trong suốt cuộc đời, bất kể 

họ xuất phát điểm như thế nào. Tại Singapore, phong trào SkillsFuture là một chiến 

lược kỹ năng quốc gia nhằm giúp xây dựng nền tảng cho một nền kinh tế có kỹ 

năng cao, năng suất và đổi mới. Chương trình tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp 

xúc với ngành thông qua các chương trình vừa học vừa làm cho sinh viên và cơ hội 

học tập cho người lao động. Khu vực tư nhân và các bên liên quan trong ngành 

đóng vai trò định hình sự phát triển của các sáng kiến SkillsFuture bằng cách tham 

gia vào việc xây dựng lộ trình chuyển đổi ngành và khung kỹ năng và đào tạo nhân 
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viên. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, chương trình hỗ trợ việc chuyển đổi 

khóa học để đảm bảo tính linh hoạt và khả năng tiếp cận của việc học. Thông qua 

phong trào này, các kỹ năng, niềm đam mê và đóng góp của mỗi cá nhân sẽ thúc 

đẩy giai đoạn phát triển tiếp theo của Singapore hướng tới một nền kinh tế tiên tiến 

và xã hội hòa nhập./. 


