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TÓM TẮT 

Bằng phương pháp tiếp cận nghiên cứu có sự tham gia, nghiên cứu đã phân tích thực trạng nhu 
cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển từ ba nguồn thông tin: (i) Đơn vị sử dụng 
nhân lực kinh tế phát triển; (ii) Đơn vị đào tạo ngành kinh tế phát triển, và (iii) Người học 
ngành/chuyên ngành kinh tế phát triển. Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 
kinh tế phát triển là rất lớn, trong khi cung đào tạo thiếu hụt. Ngoài ra, còn rất nhiều vấn đề bất cập về 
chất lượng và sự phù hợp của sản phầm đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam trong 
điều kiện hiện nay.  

Từ khóa: Đào tạo nguồn nhân lực, kinh tế phát triển, nguồn nhân lực, nhu cầu xã hội, tiếp cận 
nghiên cứu có sự tham gia.   

SUMMARY 
Using the participatory research approach, the study has analyzed the situation of social 

demands for human resource training in development-economics from three information sources: (i) 
Units using human resources of development-economics, (ii) Units training human resources of 
development-economics, and (iii) The former students majoring in development-economics. Research 
results figure out that there is an excess of the social needs of training on human resources of 
development-economics, while there is a lack of training provisions of it. Moreover, there are many 
problems relevant to the quality and the suitability of the current training outputs of the development-
economics' human resources in Vietnam. 

Key words: Development economics, human resources, human resource training, participatory 
research approach, social needs. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Tõ khi ViÖt Nam lμ thμnh viªn thø 151 
cña WTO th× nh÷ng ®ßi hái nguån nh©n lùc 
vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn cã tr×nh ®é cao cμng trë 
nªn cÊp thiÕt. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña Tæ 
chøc Ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc (UNDP) cho 
thÊy, 200 doanh nghiÖp ®øng ®Çu ë ViÖt 
Nam ®ang “t¸i mÆt” v× ®μo t¹o l¹i nh©n lùc, 
trong ®ã cã nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn. Bé 

Gi¸o dôc vμ §μo t¹o còng r¸o riÕt lμm viÖc 
víi c¸c tr−êng ®¹i häc ®Ó chuÈn bÞ triÓn khai 
cuéc vËn ®éng “nãi kh«ng víi ®μo t¹o kh«ng 
®¹t chuÈn, kh«ng ®¸p øng nhu cÇu x· héi”. 
Theo KiÒu Oanh (2007), trong cuéc vËn ®éng 
nμy, Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o yªu cÇu c¸c 
tr−êng ®¹i häc ph¶i ®μo t¹o theo nhu cÇu x· 
héi. "§¸nh gi¸ nhu cÇu ®μo t¹o cã thÓ gióp 
ph©n lo¹i c¸c môc tiªu trong viÖc thùc hiÖn 
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c«ng t¸c ®μo t¹o cho nh©n lùc" (NguyÔn V¨n 
Phóc, 2005). Nh− vËy, nhu cÇu x· héi vÒ ®μo 
t¹o nguån nh©n lùc nãi chung, nguån nh©n 
lùc kinh tÕ ph¸t triÓn nãi riªng lμ nÒn t¶ng 
cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc ®μo t¹o nguån 
nh©n lùc cã tr×nh ®é cao.  

Tõ bèi c¶nh trªn, bμi viÕt nμy ph©n tÝch 
thùc tr¹ng nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o nguån 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn cña n−íc ta theo 
c¸c khÝa c¹nh cÇu nh©n lùc, cung nh©n lùc 
vμ s¶n phÈm cña ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o kinh 
tÕ ph¸t triÓn.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia 

cña c¸c bªn cã liªn quan ®−îc sö dông. Cô 
thÓ, trong nghiªn cøu nμy, chóng t«i sÏ tiÕp 
cËn ®ång thêi víi 3 nhãm ®èi t−îng: (i) §¬n 
vÞ sö dông nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn ®Ó 
nghiªn cøu "cÇu" vÒ nh©n lùc kinh tÕ ph¸t 
triÓn, (ii) §¬n vÞ ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t triÓn 
®Ó nghiªn cøu møc ®é "cung" nh©n lùc kinh 
tÕ ph¸t triÓn, vμ (iii) Ng−êi häc chuyªn 
ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn ®Ó nghiªn cøu møc 
®é ®¸p øng vÒ chÊt l−îng ®μo t¹o kinh tÕ 
ph¸t triÓn.  

VÒ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu chung, mét 
khung ph©n tÝch nhu cÇu ®μo t¹o ®−îc thiÕt 
lËp trªn c¬ së tiÕp cËn cã sù tham gia. C¸c 
®iÓm nghiªn cøu ®−îc lùa chän ngÉu nhiªn 
chñ yÕu ë vïng ®ång b»ng B¾c bé theo 3 
nhãm ®èi t−îng cã liªn quan nãi trªn. Cô 
thÓ: 40 ®¬n vÞ sö dông nh©n lùc trªn c¬ së ba 
lo¹i h×nh sau: Qu¶n lý hμnh chÝnh, S¶n xuÊt 
kinh doanh, Gi¸o dôc vμ nghiªn cøu; 50 cùu 
häc viªn vμ sinh viªn ®−îc ®μo t¹o chuyªn 
ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn ®ang lμm viÖc t¹i 
c¸c tæ chøc, c¬ quan, doanh nghiÖp kh¸c 
nhau; 5 tr−êng ®¹i häc ®· vμ ®ang ®μo t¹o 
ngμnh, chuyªn ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn ë 
ViÖt Nam. 

Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ: c¸c 
ph−¬ng ph¸p thèng kª m« t¶, thèng kª ph©n 
tÝch vμ ph−¬ng ph¸p PRA ®−îc sö dông kÕt 
hîp trong nghiªn cøu nμy. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 

3.1. Ph©n tÝch nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o 
       nguån nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn 

CÇu ®μo t¹o nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn 
®−îc nghiªn cøu trªn c¬ së tiÕp cËn víi c¸c 
®¬n vÞ sö dông nh©n lùc, bao gåm: khèi 
Qu¶n lý hμnh chÝnh (QLHC), khèi S¶n xuÊt 
kinh doanh (SXKD) vμ khèi Gi¸o dôc vμ 
Nghiªn cøu (GD & NC). 

Trong sè 40 ®¬n vÞ sö dông nh©n lùc 
®−îc ®iÒu tra, cã tíi 12,50% sè ®¬n vÞ kh«ng 
sö dông nh©n lùc tèt nghiÖp ngμnh kinh tÕ. 
Nh− vËy, tÝnh b×nh qu©n sè nh©n lùc tèt 
nghiÖp ngμnh kinh tÕ/®¬n vÞ sö dông nh©n 
lùc lμ 5,27. C¸ biÖt cã ®¬n vÞ thuéc khèi GD 
& NC vÒ kinh tÕ, tÊt c¶ nh©n lùc ®Òu tèt 
nghiÖp ngμnh kinh tÕ (62 nh©n lùc); Song 
b¶n th©n ®¬n vÞ nμy còng ®ang bÞ giíi h¹n vÒ 
nh©n lùc tèt nghiÖp chuyªn ngμnh kinh tÕ 
ph¸t triÓn (nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn).  

Trong sè c¸c ®¬n vÞ sö dông nh©n lùc tèt 
nghiÖp ngμnh kinh tÕ, chØ cã 11/35 ®¬n vÞ 
(31,43%) cã nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn. Nh− 
vËy, ë c¸c ®¬n vÞ sö dông nãi chung chØ cã 
0,43 nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn/®¬n vÞ. NÕu 
t×nh b×nh qu©n cho c¸c ®¬n vÞ cã sö dông 
nh©n lùc kinh tÕ lμ 0,49 vμ t−¬ng tù ë c¸c 
®¬n vÞ cã sö dông nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn 
lμ 1,55.  

B−íc ®Çu cã thÓ kÕt luËn: VÒ mÆt sè 
l−îng, cÇu ®μo t¹o nguån nh©n lùc cho 
ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn trong thêi kú héi 
nhËp quèc tÕ ë ViÖt Nam lμ d− thõa. Hay nãi 
c¸ch kh¸c, chóng ta ®ang rÊt thiÕu nhiÒu 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn. Râ rμng ë ®©y, 
nghiªn cøu míi chØ kÕt luËn s¬ bé vÒ sù thiÕu 
hôt mÆt l−îng cña nguån nh©n lùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn. MÆt chÊt cña nguån nh©n lùc nμy 
sÏ ®−îc kh¼ng ®Þnh sau khi nghiªn cøu cung 
®μo t¹o nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn vμ s¶n 
phÈm cña ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t 
triÓn. 
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Thùc tÕ bÊt kú ®¬n vÞ nμo còng cÇn nh©n 
lùc cã chuyªn m«n s©u ®Ó ®¶m nhËn mét 
trong c¸c c«ng viÖc sau ®©y: (1) LËp chiÕn 
l−îc ph¸t triÓn/ ph¸t triÓn kinh tÕ (PTKT)/ 
ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi (PTKTXH), (2) 
X©y dùng kÕ ho¹ch/ quy ho¹ch ph¸t triÓn 
(QHPT), (3) ChØ ®¹o c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t 
triÓn kinh tÕ - x· héi, (4) X©y dùng dù ¸n, (5) 
ChØ ®¹o thùc thi dù ¸n (DA), (6) Ph©n tÝch/ 
thÈm ®Þnh c¸c ch−¬ng tr×nh (CT) dù ¸n, (7) 
Tham m−u vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, (8) 
Gi¶ng d¹y vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn, (9) Nghiªn 
cøu vÒ kinh tÕ/ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, 
(10) Dù b¸o/ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch.  

§Ó thÊy ®−îc cô thÓ h¬n møc ®é cÇn 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn trong thêi kú héi 
nhËp, chóng t«i lÊy ý kiÕn ®¸nh gi¸ tõ c¸c 
®¬n vÞ sö dông nh©n lùc vÒ møc ®é cÇn nh©n 
lùc kinh tÕ ph¸t triÓn ngay t¹i c¸c ®¬n vÞ ë 
thêi ®iÓm hiÖn t¹i (B¶ng 1 ). 

ë møc ®é CÇn: CÇu nh©n lùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn tËp trung vμo nhãm c«ng viÖc sau: 
Gi¶ng d¹y vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn (70% c¸c ®¬n 
vÞ sö dông nh©n lùc cã nhu cÇu nμy ë møc ®é 
CÇn), X©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn/ ph¸t 
triÓn kinh tÕ/ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 
(55%), X©y dùng dù ¸n (52,5%)... 

Mét c©u hái ®Æt ra lμ: T¹i sao nhu cÇu 
gi¶ng d¹y vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn l¹i cao ®Õn 
nh− vËy?  

Thùc tÕ cho thÊy: Gi¶ng d¹y vÒ kinh tÕ 
ph¸t triÓn kh«ng chØ hiÓu hÑp lμ truyÒn t¶i 
kiÕn thøc cña m«n häc kinh tÕ ph¸t triÓn mμ 
lμ truyÒn t¶i kiÕn thøc trong khu«n khæ 
chuyªn ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn. Nh− vËy, 
kh«ng chØ ë c¸c ®¬n vÞ gi¶ng d¹y míi cã ho¹t 
®éng gi¶ng d¹y vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn, mμ 
ngay c¶ ë c¸c ®¬n vÞ QLHC vμ ®¬n vÞ s¶n 
xuÊt kinh doanh còng cã ho¹t ®éng nμy. §ã 
chÝnh lμ ho¹t ®éng chuyÓn giao/ truyÒn t¶i 
kiÕn thøc, kinh nghiÖm, c¸ch lμm... trong c¸c 
c«ng viÖc thuéc vÒ chuyªn m«n kinh tÕ ph¸t 
triÓn. ChÝnh tõ ®ã còng phÇn nμo thÓ hiÖn sù 
thiÕu hôt vÒ cÇu trong chuyªn m«n kinh tÕ 
ph¸t triÓn t¹i c¸c ®¬n vÞ sö dông nh©n lùc. 

ë møc ®é RÊT CÇN, cÇu tËp trung vμo 
c¸c c«ng viÖc: X©y dùng kÕ ho¹ch/quy ho¹ch 
ph¸t triÓn (37,50%); LËp chiÕn l−îc ph¸t 
triÓn/ ph¸t triÓn kinh tÕ/ ph¸t triÓn kinh tÕ 
x· héi (32,50%)...  

ë møc ®é KH¤NG CÇN, ®iÒu nμy thay 
®æi theo tõng lo¹i c«ng viÖc thuéc vÒ chuyªn 
m«n kinh tÕ ph¸t triÓn. Ch¼ng h¹n, CÇu vÒ 
Nghiªn cøu khoa häc vÒ kinh tÕ/ kinh tÕ 
ph¸t triÓn tËp trung chñ yÕu ë c¸c ®¬n vÞ GD 
& NC, cßn c¸c ®¬n vÞ QLHC vμ SXKD lμ 
hoμn toμn kh«ng cã. V× thÕ, cã tíi 65% c¸c 
®¬n vÞ sö dông nh©n lùc tr¶ lêi kh«ng cÇn 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn cho lo¹i h×nh 
c«ng viÖc nμy. 

B¶ng 1. KÕt qu¶ chung vÒ ®¸nh gi¸ møc ®é cÇn nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn hiÖn t¹i 
cña c¸c ®¬n vÞ sö dông nh©n lùc ®−îc nghiªn cøu 

Mức độ cần Các nhiệm vụ/hoạt động 
của ngành kinh tế phát triển Rất cần Cần Không cần 

Xây dựng chiến lược phát triển... 13 (32,50) 22 (55,00) 5 (12,50) 
Xây dựng kế hoạch/ quy hoạch 15 (37,50) 19 (47,50) 6 (15,00) 
Chỉ đạo chương trình PTKTXH 6 (15,00) 19 (47,50) 15 (37,50) 
Xây dựng dự án 9 (22,50) 21 (52,50) 10 (25,00) 
Chỉ đạo thực thi dự án 7 (17,50) 20 (50,00) 13 (32,50) 
Phân tích/ Thẩm định chương trình Dự án 7 (17,50) 19 (47,50) 14 (35,00) 
Tham mưu phát triển kinh tế - xã hội 10 (25,00) 20 (50,00) 10 (25,00) 
Giảng dạy về kinh tế phát triển 6 (15,00) 28 (70,00) 6 (15,00) 
Nghiên cứu khoa học về kinh tế phát triển 6 (15,00) 8 (20,00) 26 (65,00) 
Dự báo/ Hoạch định chính sách 8 (20,00) 17 (42,50) 15 (37,50) 

Số trong ngoặc đơn thể hiện số tương đối (%) so với tổng thể 
         Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 4/2008 
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H×nh 1. C¬ cÊu sö dông nh©n lùc kinh tÕ vμ kinh tÕ ph¸t triÓn 

CÇu vÒ nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn 
kh«ng gièng nhau gi÷a c¸c ®¬n vÞ. V× thÕ, 
trong nghiªn cøu nμy chóng t«i cßn ®i s©u 
®¸nh gi¸ nhu cÇu vÒ nh©n lùc kinh tÕ ph¸t 
triÓn ë tõng lo¹i h×nh ®¬n vÞ sö dông (Khèi 
QLHC, khèi SXKD vμ khèi GD & NC) víi 
mong muèn ®−a ra nh÷ng nhËn ®Þnh s¸t 
thùc vÒ nhu cÇu chung cña x· héi. 

Toμn bé c¸c ®¬n vÞ sö dông nh©n lùc 
thuéc khèi GD & NC ®Òu sö dông nh©n lùc 
cã chuyªn m«n vÒ kinh tÕ nãi chung. Trong 
®ã cã 50% c¸c ®¬n vÞ thuéc khèi nμy cã nh©n 
lùc kinh tÕ ph¸t triÓn, song sè nh©n lùc kinh 
tÕ ph¸t triÓn tÝnh b×nh qu©n cho tõng ®¬n vÞ 
trong khèi l¹i rÊt thÊp (1 nh©n lùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn/®¬n vÞ). TiÕp sau ®ã lμ khèi SXKD 
(92,86% sè ®¬n vÞ thuéc khèi nμy cã nh©n lùc 
kinh tÕ chung) vμ khèi QLHC (86,36%). Tû lÖ 
c¸c ®¬n vÞ cã nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn 
trong c¸c ®¬n vÞ cã nh©n lùc kinh tÕ ë hai 
nhãm nμy rÊt thÊp (23,08 - 26,32%) vμ sè 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn/®¬n vÞ cã chØ tõ 
0,36 - 0,50. Râ rμng ë tÊt c¸c c¸c lo¹i h×nh 
®¬n vÞ sö dông nh©n lùc ®Òu ®ang bÞ thiÕu 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn ë møc ®é trÇm 
träng vÒ sè l−îng. 

Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n cña vÊn 
®Ò thiÕu hôt nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn t¹i 
c¸c ®¬n vÞ sö dông còng do chÝnh b¶n th©n 

hä. VÉn cßn nhiÒu ®¬n vÞ ch−a quan t©m ®Õn 
chuyªn m«n cô thÓ khi tuyÓn dông c¸c nh©n 
lùc kinh tÕ, thËm chÝ vÉn cã 12,5% sè ®¬n vÞ 
kh«ng cã nh©n lùc kinh tÕ chø ch−a nãi lμ cã 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn. B¶n th©n nhiÒu 
nhμ tuyÓn dông vÉn cho r»ng häc kinh tÕ ra 
lμ cã thÓ biÕt lμm tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn 
quan vÒ kinh tÕ. Hä kh«ng râ r»ng trong 
kinh tÕ ®−îc ph©n ra thμnh nhiÒu chuyªn 
ngμnh kh¸c nhau. Do ®ã, cã tíi 27,5% sè ®¬n 
vÞ sö dông nh©n lùc kh«ng quan t©m ®Õn 
chuyªn ngμnh cô thÓ khi tuyÓn dông nh©n 
lùc kinh tÕ. Tû lÖ nμy ë khèi QLHC lμ cao 
nhÊt (31,82%), tiÕp ®ã lμ khèi SXKD 
(28,57%). ChØ cã khèi GD & NC lμ quan t©m 
®Õn chuyªn ngμnh cô thÓ trong tuyÓn dông 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn, song vÉn bÞ 
thiÕu hôt nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn. 

Qua ®iÒu tra cho thÊy cã sù tû lÖ nghÞch 
gi÷a “Kh«ng quan t©m ®Õn chuyªn ngμnh cô 
thÓ khi tuyÓn dông c¸n bé kinh tÕ” vμ “CÇn 

c¸n bé kinh tÕ ph¸t triÓn”. ë khèi GD& NC, 
®¬n vÞ nμo còng quan t©m ®Õn chuyªn ngμnh 
cô thÓ khi tuyÓn dông nh©n lùc kinh tÕ nªn 
tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thuéc khèi nμy ®Òu cho r»ng 
hä cÇn nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn. Ng−îc l¹i 
ë khèi QLHC, tû lÖ c¸c ®¬n vÞ thuéc khèi nμy 
kh«ng quan t©m ®Õn chuyªn ngμnh cô thÓ 
khi tuyÓn dông lμ cao nhÊt (31,82%), nh−ng 
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tû lÖ c¸c ®¬n vÞ cho r»ng hä cÇn nh©n lùc 
kinh tÕ ph¸t triÓn l¹i thÊp nhÊt (72,73%) 
trong c¶ ba lo¹i h×nh ®¬n vÞ sö dông nh©n 
lùc. Cã thÓ nãi r»ng: NÕu c¸c ®¬n vÞ sö dông 
nh©n lùc cμng quan t©m s©u ®Õn c¸c chuyªn 
ngμnh cô thÓ trong ngμnh kinh tÕ th× hä 
cμng mong muèn t×m kiÕm nh©n lùc cho phï 
hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc cña hä, trong ®ã cã 
mong muèn t×m kiÕm nh©n lùc kinh tÕ ph¸t 
triÓn. §Æc biÖt lμ trong thêi kú héi nhËp kinh 
tÕ quèc tÕ nh− hiÖn nay th× nhu cÇu vÒ nh©n 
lùc kinh tÕ ph¸t triÓn l¹i cμng t¨ng. 

Mçi lo¹i h×nh ®¬n vÞ sö dông nh©n lùc cã 
nhu cÇu vÒ nh©n lùc ®Ó ®¶m ®−¬ng c¸c nhãm 
c«ng viÖc lμ kh«ng gièng nhau. Trong nghiªn 
cøu nμy, chóng t«i ®· hÖ thèng 10 nhãm 
c«ng viÖc thuéc vÒ chuyªn m«n kinh tÕ ph¸t 
triÓn ®Ó xem xÐt cÇu nh©n lùc ®èi víi tõng 
nhãm c«ng viÖc ë tõng lo¹i h×nh ®¬n vÞ sö 
dông theo chiÒu h−íng nμo. C¸c ®¬n vÞ thuéc 

khèi QLHC RÊT CÇN (cã nhu cÇu cao) vÒ 
nh©n lùc ®¶m ®−¬ng c¸c c«ng viÖc sau: X©y 
dùng kÕ ho¹ch/quy ho¹ch ph¸t triÓn 
(45,45%), x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn 
(36,36%)... T−¬ng tù ë khèi SXKD cã nhu cÇu 
cao vÒ: X©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn 
(35,71%), x©y dùng kÕ ho¹ch/ quy ho¹ch 
ph¸t triÓn, x©y dùng dù ¸n, ph©n tÝch thÈm 
®Þnh ch−¬ng tr×nh dù ¸n (28,57%)... §èi víi 
khèi GD & NC th× nhu cÇu cao chØ tËp trung 
vμo gi¶ng d¹y, nghiªn cøu vμ x©y dùng kÕ 
ho¹ch/ quy ho¹ch ph¸t triÓn (25%) (B¶ng 2). 
Nh− vËy, hiÖn t¹i c¸c lo¹i h×nh ®¬n vÞ sö 

dông nh©n lùc ®Òu ®ang RÊT CÇN (cã nhu 
cÇu cao) trong sö dông nh©n lùc kinh tÕ ph¸t 
triÓn ®Ó ®¶m nhiÖm c¸c nhãm c«ng viÖc 
chÝnh theo tõng lo¹i h×nh ®¬n vÞ sö dông 
nh©n lùc. 

3.2. Ph©n tÝch 'cung' tõ c¸c ®¬n vÞ ®μo t¹o 
        vμ s¶n phÇm ®μo t¹o cña chuyªn 
       ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn 

VÒ cung nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn, sè 
l−îng c¸c tr−êng ®μo t¹o ë bËc ®¹i häc vÒ 
ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn cßn rÊt h¹n chÕ. C¶ 
n−íc míi chØ cã 4 tr−êng lμ §¹i häc Kinh tÕ 

quèc d©n, §¹i häc Kinh tÕ Tp. HCM, §¹i häc 
quèc gia Hμ Néi, §¹i häc Duy T©n §μ N½ng 
cã ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t triÓn ë bËc ®¹i häc. 

Trong sè c¸c tr−êng cã ®μo t¹o, chØ cã 
§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, cã chuyªn ngμnh 
kinh tÕ ph¸t triÓn, víi sè l−îng sinh viªn tèt 
nghiÖp ra tr−êng hμng n¨m rÊt khiªm tèn 
(kho¶ng trªn 50 ng−êi/ n¨m). C¸c tr−êng 
kh¸c míi cã chuyªn ngμnh nμy vμ ch−a cã 
sinh viªn tèt nghiÖp. §iÒu nμy cho thÊy mét 
sù thiÕu hôt trÇm träng vÒ cung ®μo t¹o 
nguån nh©n lùc kinh tÕ ph¸t  triÓn ë n−íc ta. 

Tuy nhiªn, nÕu chØ dùa vμo sè l−îng ®Ó 
kÕt luËn 'cung' nh− ®· ph©n tÝch trªn sÏ 
kh«ng thÊy hÕt ®−îc b¶n chÊt, chÊt l−îng 
cña 'cung' ®μo t¹o. V× thÕ, trong nghiªn cøu 
'cung' nμy chóng t«i tËp trung tiÕp cËn th«ng 
tin tõ phÝa nh÷ng nh©n lùc ®−îc ®μo t¹o 
chuyªn m«n vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn vμ nh÷ng 
ng−êi nμy ®· vμ ®ang lμm viÖc trong c¸c ®¬n 
vÞ sö dông nh©n lùc. Chóng t«i mong muèn 
khai th¸c chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin nhËn 
®Þnh vÒ chÊt l−îng ®μo t¹o tõ chÝnh hä. Bëi 
hä lμ chÝnh lμ nh÷ng ng−êi ®−îc tiÕp nhËn 
kiÕn thøc chuyªn m«n tõ ch−¬ng tr×nh ®μo 
t¹o kinh tÕ ph¸t triÓn. §ång thêi, hä còng 
chÝnh lμ ng−êi ®· vμ ®ang ¸p dông kiÕn thøc 
®ã vμo thùc tiÔn c«ng viÖc ®¶m nhËn. V× thÕ, 
c¸c nhËn ®Þnh cña hä vÒ ch−¬ng tr×nh ®μo 
t¹o sÏ s¸t thùc vμ cã ý nghÜa thùc tiÔn. 

Nghiªn cøu nμy tiÕp cËn b»ng email víi 
50 nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn ®· ®−îc ®μo 
t¹o bËc ®¹i häc t¹i §¹i häc Kinh tÕ quèc 
d©n, kho¸ häc 1996 - 2000, trong ®ã 40% cã 
tr×nh ®é th¹c sü, 60% lμ cö nh©n kinh tÕ 
ph¸t triÓn, ch−a cã ai ®· vμ ®ang ë bËc häc 
tiÕn sü. Trong sè nh©n lùc ®ang ë tr×nh ®é 
cö nh©n kinh tÕ ph¸t triÓn th× cã tíi 33,33% 
quyÕt ®Þnh sÏ kh«ng häc tiÕp lªn bËc cao häc 
vμ nghiªn cøu sinh, 66,67% vÉn ch−a cã dù 
®Þnh g× trong t−¬ng lai. Víi nh÷ng nh©n lùc 
cã tr×nh ®é th¹c sü (trong ®ã cã c¶ c¸c th¹c 
sü vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn) th× hä còng ch−a cã 
quyÕt ®Þnh râ rμng vÒ bËc häc cao h¬n 
(100% ch−a cã dù ®Þnh häc tiÕp nghiªn cøu 
sinh). §iÒu ®ã chøng tá hä cã kh¶ n¨ng “trô 
v÷ng trong c«ng viÖc hiÖn t¹i” víi tr×nh ®é 
hiÖn cã. 
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B¶ng 2. §èi chiÕu møc ®é "RÊt cÇn" nh©n lùc KTPT  hiÖn t¹i 
ë c¸c ®¬n vÞ sö dông ph©n theo lo¹i h×nh ®¬n vÞ 

§VT: %

Loại hình đơn vị sử dụng nhân lực 
Chỉ tiêu 

QLHC SXKD GD & NC Chung 

Xây dựng chiến lược phát triển 36,36 35,71 0,00 32,50 

Xây dựng kế hoạch/ quy hoạch 45,45 28,57 25,00 37,50 

Chỉ đạo chương trình PTKTXH 13,64 21,43 0,00 15,00 

Xây dựng dự án 22,73 28,57 0,00 22,50 

Chỉ đạo thực thi dự án 22,73 14,29 0,00 17,50 

Phân tích/ Thẩm định chưong trình, dự án 13,64 28,57 0,00 17,50 

Tham mưu phát triển kinh tế - xã hội 31,82 21,43 0,00 25,00 

Giảng dạy về KTPT 22,73 7,14 25,00 15,00 

Nghiên cứu khoa học về kinh tế phát triển 22,73 14,29 25,00 15,00 

Dự báo/ Hoạch định chính sách 9,09 35,71 25,00 20,00 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 4/2008 

TÝnh chÊt chuyªn nghiÖp thÓ hiÖn th«ng 
qua tÝnh t−¬ng ®ång gi÷a chuyªn m«n ®−îc 
®μo t¹o vμ c«ng viÖc thùc tÕ ®¶m nhiÖm. 
Trong nghiªn cøu, chóng t«i ®Ó ng−êi ®−îc 
®iÒu tra tù nhËn ®Þnh vÒ tÝnh chÊt chuyªn 
nghiÖp cña hä th«ng qua lùa chän lμm ®óng 
chuyªn m«n hay tr¸i chuyªn m«n.  

Cã ®Õn 80% nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn 
®ang lμm ®óng chuyªn m«n, chØ cã 20% lμm 
tr¸i chuyªn m«n (B¶ng 3). Con sè ®ã chøng tá 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn dÔ t×m kiÕm viÖc 
lμm ®óng chuyªn m«n h¬n so víi nhiÒu ngμnh 
®μo t¹o kh¸c. Nh÷ng nh©n lùc kinh tÕ ph¸t 
triÓn lμm tr¸i chuyªn m«n kinh tÕ ph¸t triÓn 
song c«ng viÖc vÉn liªn quan tíi kinh tÕ, hä 
vÉn ph¶i ®¶m nhËn c¸c nhãm c«ng viÖc sau: 
LËp chiÕn l−îc ph¸t triÓn/ ph¸t triÓn kinh tÕ 
(100%), x©y dùng dù ¸n (70%), chØ ®¹o thùc 
thi dù ¸n. Tuy nhiªn ®©y còng lμ thuËn lîi 
cho hä bëi c¸c nhãm c«ng viÖc ®ã cã ®−îc ®μo 
t¹o trong ch−¬ng tr×nh kinh tÕ ph¸t triÓn. 
Nh− vËy, nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn vÉn cã 
kh¶ n¨ng ®¶m ®−¬ng c¸c c«ng viÖc tr¸i chuyªn 
ngμnh nh−ng vÉn thuéc ngμnh kinh tÕ. 

§a sè nh÷ng nh©n lùc lμm ®óng chuyªn 
ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn ®Òu cho r»ng hä 
ph¶i “häc hái rÊt nhiÒu” vÒ kiÕn thøc liªn 
quan ®Õn kinh tÕ ph¸t triÓn ®Ó cã thÓ lμm 
tèt c«ng viÖc (92,5% nh÷ng ng−êi lμm ®óng 
chuyªn m«n cã nhËn ®Þnh nh− thÕ). Kh«ng 
cã ai cho r»ng, hä “kh«ng cÇn häc hái” thªm 
kiÕn thøc liªn quan ®Õn kinh tÕ ph¸t triÓn 
(B¶ng 4). 

§¸nh gi¸ vÒ møc ®é hμi lßng víi kiÕn 
thøc chuyªn m«n kinh tÕ ph¸t triÓn: ChØ cã 
22,5% sè ng−êi lμm ®óng chuyªn m«n cã 
nhËn xÐt “hμi lßng”, sè cßn l¹i “kh«ng hμi 
lßng” (77,5%). Víi nh÷ng ng−êi lμm tr¸i 
chuyªn m«n, hä còng cã nhËn ®Þnh t−¬ng tù 
(100% sè ng−êi lμm tr¸i chuyªn m«n ®Òu 
ph¶i “häc hái nhiÒu” vÒ c¸c kiÕn thøc liªn 
quan). §iÒu ®ã ®· kh¼ng ®Þnh gi÷a CUNG/ 

®μo t¹o vμ CÇU/ sö dông nh©n lùc kinh tÕ 

ph¸t triÓn cã “kho¶ng trèng” vÒ mÆt CHÊT. 
Hay nãi c¸ch kh¸c, chÊt l−îng ®μo t¹o nh©n 
lùc kinh tÕ ph¸t triÓn ch−a ®¸p øng ®óng 
nhu cÇu x· héi. 
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B¶ng 3. Nhãm c«ng viÖc nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn (KTPT) 
®ang ®¶m nhËn ph©n theo tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp 

Chung Đúng chuyên môn Trái chuyên môn 
Công việc hiện tại Số lượng

(người) 
CC 
(%) 

Số lượng
(người) 

CC 
(%) 

Số lượng 
(người) 

CC 
(%) 

Mẫu điều tra 50 100,00 40 80,00 10 20,00 

Lập chiến lược phát triển KTXH 27 54,00 17 42,50 10 100,00 

Xây dựng kế hoạch/ QHPT 30 60,00 30 75,00 0 0,00 

Chỉ đạo chương trình PTKTXH 10 20,00 10 25,00 0 0,00 

Xây dựng dự án 37 74,00 30 75,00 7 70,00 

Chỉ đạo thực thi dự án 21 42,00 20 50,00 1 10,00 

Phân tích/ Thẩm định CT, DA 33 66,00 33 82,50 0 0,00 

Tham mưu về PTKTXH 20 40,00 20 50,00 0 0,00 

Giảng dạy về KTPT 10 20,00 10 25,00 0 0,00 

Nghiên cứu về khoa học KT/ PTKTXH 30 60,00 30 75,00 0 0,00 

Dự báo/ Hoạch định chính sách 20 40,00 20 50,00 0 0,00 

Khác 13 26,00 3 7,50 10 100,00 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 
                     CC: Cơ cấu 

B¶ng 4. NhËn ®Þnh cña nh©n lùc KTPT vÒ chÊt l−îng ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o KTPT 

Chỉ tiêu Số lượng 
(người) 

CC 
(%) 

Tự học thêm về kiến thức liên quan đến KTPT *:   

Học hỏi nhiều 37 92,50 

Học hỏi ít 3 7,50 

Không cần học hỏi 0 0,00 

Hài lòng với kiến thức chuyên môn về KTPT *:   

Rất hài lòng 0 0,00 

Hài lòng 9 22,50 

Không hài lòng 31 77,50 

Tự học thêm về kiến thức liên quan **:   

Học hỏi nhiều 10 100,00 

Học hỏi ít 0 0,00 

Không cần học hỏi 0 0,00 

      Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra 
                                * Dành cho người làm đúng chuyên ngành KTPT 
  ** Dành cho người làm trái chuyên ngành KTPT 
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4. KÕT LUËN 
§¸nh gi¸ nhu cÇu ®μo t¹o lμ vÊn ®Ò rÊt 

quan träng nh»m ®−a ra nh÷ng thay ®æi 
trong ®μo t¹o theo ®óng cÇu thÞ tr−êng. C¸c 
kÕt qu¶ nghiªn cøu ®−îc tr×nh bμy trªn chØ 
ra nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o nguån nh©n lùc 
kinh tÕ ph¸t triÓn lμ rÊt lín, trong khi 'cung' 
®μo t¹o thiÕu hôt vμ cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt 
cËp vÒ chÊt l−îng vμ tÝnh thÝch øng víi ho¹t 
®éng thùc tiÔn cña nh÷ng ng−êi ®−îc ®μo t¹o 
(s¶n phÇm ®μo t¹o) ë ViÖt Nam hiÖn nay.  

KÕt qu¶ nghiªn cøu lμ nguån d÷ liÖu 
lμm c¬ së cho c¸c nghiªn cøu ®Þnh h−íng 
chiÕn l−îc ®μo t¹o nguån nh©n lùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn nãi chung, cho  viÖc x©y dùng 
ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o nh»m ®¸p øng nhu cÇu 
x· héi vÒ nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn nãi 
riªng ë n−íc ta trong bèi c¶nh héi nhËp quèc 
tÕ hiÖn nay. §Æc biÖt, nghiªn cøu cßn cã ý 
nghÜa quan träng biÖn minh viÖc më chuyªn 
ngμnh ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t triÓn ë bËc ®¹i 
häc cña Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ 

Néi, mét trong nh÷ng tr−êng träng ®iÓm 
quèc gia cña ViÖt Nam. 

TμI LIÖU THAM KH¶O 
Mai Thanh Cóc vμ céng sù (2009). B¸o c¸o 

tæng kÕt ®Ò tμi cÊp Bé: "Nhu cÇu ®μo t¹o 
nguån nh©n lùc cho ngμnh kinh tÕ ph¸t 
triÓn thêi kú héi nhËp quèc tÕ ë ViÖt Nam 
– Thùc tr¹ng vμ ®Þnh h−íng ®μo t¹o". Bé 
Gi¸o dôc vμ §μo t¹o, 5/2009, tr. 16 - 47. 

Giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o chuyªn 
ngμnh Kinh tÕ ph¸t triÓn, §¹i häc Kinh tÕ 
quèc d©n. TrÝch dÉn 5/2009. 

Ph−¬ng Loan (2007). Top 200 doanh nghiÖp 
t¸i mÆt v× ®μo t¹o l¹i nh©n lùc. 

KiÒu Oanh (2007). §μo t¹o theo nhu cÇu: Bé 
®øng ë ®©u? http://vietnamnet.vn/giaoduc.  
TrÝch dÉn 15/10/2007. 

NguyÔn V¨n Phóc (2005). §μo t¹o theo nhu 
cÇu c«ng viÖc vμ vÊn ®Ò ®Æt ra víi c¸c c¬ 
së ®μo t¹o, båi d−ìng nguån nh©n lùc ë 
ViÖt Nam. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


