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TÓM TẮT 
Đánh giá đúng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực được coi là bước quan trọng nhất 

trong tiến trình đào tạo theo nhu cầu ở nước ta hiện nay. Đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo bao 
gồm: các bước phân tích nhu cầu đào tạo (Training Social Needs Analysis - TNA) và các bước xác 
định, định lượng nhu cầu đào tạo. TNA là công cụ để thấy được những “khoảng trống” giữa "nhu 
cầu" và "nguồn cung" trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Kết quả phân tích của TNA làm cơ sở 
cho bước xác định nhu cầu xã hội về đào tạo tiếp theo. Việc đánh giá nhu cầu này giúp quá trình 
nghiên cứu, thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo thiết thực với sự đòi hỏi thực tiễn; 
giúp đào tạo được gắn liền với thực tế và những thay đổi đang và sắp diễn ra trong cơ quan, tổ chức, 
địa phương và xã hội dân sự.  

Từ khóa: Nhu cầu đào tạo, nguồn nhân lực kinh tế phát triển, phân tích nhu cầu đào tạo. 

SUMMARY 
Training social needs assessment of human resource is considered as the most important step 

in the training process based on the social needs in Vietnam at present. Training social needs 
assessment include: the steps of training social needs analysis (TNA) and the steps of identification 
and quantification training needs. The TNA is a tool to see the "gaps" between "demand" and 
"supply" of the human resource training process. Result of TNA is a basis for identifying the training 
needs in the next step. The social needs assessment will help in identification, design and 
implementation of training programs to ensure that what you expect to meet the social needs; help in 
creating the linkage the training programs to current and future changes in the agencies, 
organizations, local authorities and civil society. 

Key words: Development economics' human resources, training needs, training social needs 
assessment. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

§μo t¹o nguån nh©n lùc nãi chung, 
nguån nh©n lùc vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn trong 
thêi kú héi nhËp quèc tÕ nãi riªng lμ mét vÊn 
®Ò cÊp b¸ch ®ang thu hót sù quan t©m vμ 
hμnh ®éng cña c¸c cÊp, c¸c ngμnh, ®Æc biÖt 
lμ c¸c tr−êng ®¹i häc vμ c¸c c¬ quan ®μo t¹o 
ë n−íc ta. Theo Ph−¬ng Loan (2007), 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 gÆp ph¶i khã 

kh¨n vÒ viÖc ®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 ®ang yªu cÇu c¸c tr−êng ®¹i 
häc triÓn khai cuéc vËn ®éng “nãi kh«ng víi 
®μo t¹o kh«ng ®¹t chuÈn, kh«ng ®¸p øng 
nhu cÇu x· héi” (KiÒu Oanh, 2007). Tuy 
nhiªn, c¸c quan ®iÓm vÒ nhu cÇu ®μo t¹o vμ 
x¸c ®Þnh nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o ®−îc ®Ò 
cËp trong thùc tiÔn cßn rÊt chung chung, 
ch−a thùc sù cã tÝnh hÖ thèng vμ cã c¬ së 
khoa häc. V× vËy, nghiªn cøu nμy, sÏ ®Ò cËp 
®Õn mét sè vÊn ®Ò vÒ ph−¬ng ph¸p luËn 
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®¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o nguån 
nh©n lùc nh»m gióp c¸c ®¬n vÞ ®μo t¹o trong 
viÖc tù x¸c ®Þnh nhu cÇu ®μo t¹o cña ngμnh 
m×nh.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Nghiªn cøu sö dông c¸c tμi liÖu vμ 

th«ng tin thø cÊp ®Ó ph©n tÝch, lùa chän c¸c 
quan ®iÓm vÒ ph−¬ng ph¸p luËn ®¸nh gi¸ 
nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o nguån nh©n lùc 
nãi chung, nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn nãi 
riªng. 

Ngoμi ra, ph−¬ng ph¸p tham vÊn trùc 
tiÕp c¸c nhμ chuyªn m«n liªn quan, th¶o 
luËn nhãm nghiªn cøu, tham vÊn trùc tiÕp 
c¸c c¬ së ®μo t¹o vÒ thö nghiÖm ph−¬ng ph¸p 
®¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o còng 
®−îc sö dông trong nghiªn cøu nμy. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Nguån nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn 

Nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn ®−îc nh×n 
nhËn d−íi nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau. C¸c 
quan ®iÓm kh¸c nhau ®Òu khëi nguån tõ 
nh×n nhËn kh¸i niÖm kinh tÕ - ph¸t triÓn 
ch−a thËt sù ®ång thuËn. Tuy nhiªn, c¸c ý 
kiÕn th¶o luËn ®· cã sù thèng nhÊt nh÷ng 
®Æc ®iÓm chung vÒ nh©n lùc kinh tÕ ph¸t 
triÓn trong ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam hiÖn nay.  

§oμn V¨n Kh¸i (2005) cho r»ng, nh©n 
lùc kinh tÕ ph¸t triÓn chÝnh lμ tËp hîp c¸c c¸ 
nh©n ®¸p øng yªu cÇu vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, 
cã chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ lÜnh vùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn vμ cã kh¶ n¨ng lμm viÖc trong 
lÜnh vùc liªn quan ®Õn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn.  

Nh− vËy, nh×n nhËn d−íi gãc ®é chuyªn 
m«n, nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn lμ c¸c c¸ 
nh©n ®−îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc vÒ mét sè 
c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu: (i) X©y dùng chiÕn 
l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña quèc gia, 
cña vïng, cña ®Þa ph−¬ng (tØnh, huyÖn, x·) 
®Õn chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña ngμnh vμ c¸c 

®¬n vÞ; (ii) X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vμ quy 
ho¹ch ph¸t triÓn ngμnh cña ®Þa ph−¬ng vμ 
vïng l·nh thæ; (iii) X©y dùng vμ chØ ®¹o thùc 
hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· 
héi; (iv) X©y dùng vμ chØ ®¹o thùc thi c¸c dù 
¸n ph¸t triÓn; (v) Ph©n tÝch vμ thÈm ®Þnh c¸c 
ch−¬ng tr×nh dù ¸n ph¸t triÓn.  

Do ®ã, nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn (§¹i 
häc Kinh tÕ Quèc d©n, 2009) cã thÓ tham gia 
c«ng t¸c ë c¸c vÞ trÝ sau:  

- C¸n bé tham m−u cho §¶ng, chÝnh 
quyÒn c¸c cÊp tõ trung −¬ng tíi ®Þa ph−¬ng 
liªn quan ®Õn c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n nãi 
trªn;  

- C¸n bé kÕ ho¹ch c¸c cÊp tõ trung −¬ng 
®Õn ®Þa ph−¬ng; 

- C¸n bé nghiªn cøu vμ gi¶ng d¹y vÒ lÜnh 
vùc kinh tÕ ph¸t triÓn. 

Nguån nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn lμ 
kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ toμn bé nh©n lùc ®·, 
®ang vμ sÏ ®−îc trau dåi nh÷ng kiÕn thøc 
chuyªn m«n vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn, còng nh− 
kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc cã liªn 
quan ®Õn kinh tÕ ph¸t triÓn cña ®éi ngò 
nh©n lùc nμy. 

3.2. §¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o 
       nguån nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn 

§¸nh gi¸ nhu cÇu nguån nh©n lùc nãi 
chung, kinh tÕ ph¸t triÓn nãi riªng lμ xem 
xÐt møc ®é mong muèn hay kh¶ n¨ng mong 
muèn biÕn nhu cÇu nguån nh©n lùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn thμnh hiÖn thùc cña c¸ nh©n, ®¬n 
vÞ, tæ chøc, quèc gia hay quèc tÕ ë chõng mùc 
nμo. Hay nãi c¸ch kh¸c, ®¸nh gi¸ nhu cÇu 
nguån nh©n lùc lμ x¸c ®Þnh nh÷ng thiÕu hôt 
cÇn bï ®¾p vμ nh÷ng d− thõa cÇn xö lý cña 
c¸ nh©n, ®¬n vÞ, tæ chøc, quèc gia hay quèc tÕ 
®Ó t¹o ra m«i tr−êng ph¸t triÓn thuËn lîi. 

§¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o 
nguån nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn lμ mét 
c¸ch x¸c ®Þnh nh÷ng kho¶ng trèng gi÷a c¸c 
kü n¨ng mμ ®¬n vÞ sö dông nh©n lùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn cÇn vμ nh÷ng kü n¨ng mμ nh©n 
lùc kinh tÕ ph¸t triÓn hiÖn cã.  
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§¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o lμ 
c¸ch thu thËp c¸c th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh 
nh÷ng lÜnh vùc mμ nh©n lùc cã thÓ n©ng cao 
n¨ng lùc thùc thi. §¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi 
vÒ ®μo t¹o cã thÓ gióp ph©n lo¹i c¸c môc tiªu 
trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ®μo t¹o cho 
nh©n lùc. Nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o xuÊt 
hiÖn ë nh÷ng n¬i cã kho¶ng trèng gi÷a kiÕn 
thøc, kü n¨ng yªu cÇu víi nh÷ng kiÕn thøc 
vμ kü n¨ng mμ nh©n viªn hiÖn ®ang cã. 
Kho¶ng trèng ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua qu¸ 
tr×nh ph©n tÝch nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o.   

3.3. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhu cÇu x· 
       héi vÒ ®μo t¹o nguån nh©n lùc kinh 
       tÕ ph¸t triÓn 

§Ó ®¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o 
nguån nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn cÇn ph¶i 
th«ng qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®Ó nhËn biÕt 
nhu cÇu ®μo t¹o hay th−êng gäi lμ Ph©n tÝch 
nhu cÇu ®μo t¹o. Ho¹t ®éng nμy nh»m x¸c 
®Þnh ®−îc nh÷ng “kho¶ng trèng” trong ®μo 
t¹o: §μo t¹o sÏ ®−îc g¾n liÒn víi thùc tÕ vμ 
nh÷ng thay ®æi ®ang vμ s¾p diÔn ra trong 
®¬n vÞ, tæ chøc, ®Þa ph−¬ng hay x· héi. Qu¸ 
tr×nh nghiªn cøu, thiÕt kÕ vμ x©y dùng 
ch−¬ng tr×nh häc v× vËy sÏ ®¶m b¶o thiÕt 
thùc víi nh÷ng g× mong ®îi (Appllo 
Education and Training - 2009).   

Ph©n tÝch nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o 
nguån nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn bao gåm 
c¸c b−íc tiÕp cËn sau: 

(1) TiÕp cËn (trao ®æi, pháng vÊn, v.v...) 
c¸c c¸ nh©n phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc,  
®Þa ph−¬ng, x· héi ®ang sö dông nh©n lùc 
kinh tÕ ph¸t triÓn vμ kÕt hîp víi ph©n tÝch 
xu h−íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Ó x¸c 
®Þnh nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o;  

(2) TiÕp cËn c¸c c¸ nh©n ®· tham gia 
ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t triÓn (tiªu 
biÓu) th«ng qua trao ®æi/pháng vÊn ®Ó biÕt 
vÒ s¶n phÈm ®μo t¹o; 

(3) T×m hiÓu c«ng viÖc thùc tÕ cã liªn 
quan ®Õn chuyªn m«n ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t 

triÓn t¹i c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, ®Þa ph−¬ng, x· 
héi th«ng qua ®i thùc tÕ t¹i mét sè c¬ së sö 
dông nh©n lùc ®Ó biÕt cô thÓ h¬n vÒ chÊt 
l−îng ®μo t¹o. 

Sau khi ph©n tÝch nhu cÇu x· héi vÒ ®μo 
t¹o, ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nhu cÇu ®μo t¹o sÏ 
gióp c¸c c¬ së ®μo t¹o (c¸c tr−êng ®¹i häc, 
cao ®¼ng, trung cÊp, c¸c viÖn, v.v...) biÕt ®−îc 
nhu cÇu nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt 
lμ c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng nh©n lùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng tèt c«ng viÖc hiÖn 
t¹i vμ t−¬ng lai. Tõ ®ã, c¸c ®¬n vÞ ®μo t¹o sÏ 
®iÒu chØnh ®Þnh h−íng ®¸p øng/cung cÊp 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn cho phï hîp víi 
yªu cÇu cña x· héi. §Ó cã thÓ ®Èy m¹nh ho¹t 
®éng nμy, c¸c c¬ së ®μo t¹o cÇn triÓn khai 
mét c¸ch ®ång bé c¸c ho¹t ®éng, tõ nhËn biÕt 
râ vμ kÞp thêi c¸c nhu cÇu cña x· héi, tíi viÖc 
ph¸t triÓn c¸c ch−¬ng tr×nh vμ ®éi ngò gi¸o 
viªn, ®æi míi theo h−íng ®a d¹ng hãa vμ c¸ 
biÖt hãa c¸c ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, x©y 
dùng tμi liÖu häc tËp cã tÝnh chuyªn biÖt cao, 
thÝch hîp víi c¸c ®èi t−îng häc tËp cô thÓ 
kh¸c nhau, phï hîp theo ngμnh nghÒ.  

Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi vÒ 
®μo t¹o nguån nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn 
kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc m« t¶ néi dung 
c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn, mμ ph¶i ®Ò xuÊt c¸c 
kü n¨ng chuyªn m«n cÇn thiÕt vμ c¸c yªu 
cÇu c¬ b¶n mμ nh©n lùc cÇn ph¶i cã ®Ó cã thÓ 
®¶m ®−¬ng ®−îc c«ng viÖc chuyªn m«n. Tõ 
®ã sÏ thay ®æi ch−¬ng tr×nh vμ c¸ch thøc ®μo 
t¹o cho phï hîp víi tõng yªu cÇu chuyªn 
m«n cô thÓ. Trong vËn dông, tËp trung vμo 
®¸nh gi¸ xem nhu cÇu cña x· héi vÒ ®μo t¹o 
nh©n lùc cã chuyªn m«n s©u vÒ kinh tÕ ph¸t 
triÓn ra sao vμ ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t triÓn ë 
ViÖt Nam ®· ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c«ng viÖc 
hay ch−a.  

Ph©n tÝch trªn còng ®· chØ ra trong ®μo 
t¹o ph¶i lu«n quan t©m tíi: (i) Nhu cÇu x· 
héi vÒ ®μo t¹o, (ii) TriÓn khai thùc hiÖn ®μo 
t¹o, vμ (iii) KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng ®μo t¹o. 
Ba ho¹t ®éng trªn kh«ng t¸ch rêi nhau mμ 
lu«n cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ (H×nh 1). 
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H×nh 2. Khung ph©n tÝch vÒ ®¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi 
vÒ ®μo t¹o nguån nh©n lùc cho ngμnh Kinh tÕ ph¸t triÓn 

Tõ c¸c kÕt qu¶ th¶o luËn trªn, mét 
Khung ph©n tÝch trong ®¸nh gi¸ nhu cÇu x· 

héi vÒ ®μo t¹o ®−îc x©y dùng trªn c¬ së l−îng 
ho¸ xem møc ®é c©n b»ng gi÷a nguån cung 
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Định hướng đào tạo 

nguồn nhân lực KTPT 
ở Việt Nam và chương trình 

đào tạo KTPT 



Mai Thanh Cúc, Nguyễn Thị Minh Thu   

366 

nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn (C¬ së ®μo t¹o vÒ 
Kinh tÕ ph¸t triÓn) vμ nhu cÇu x· héi vÒ 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn (§¬n vÞ sö dông 
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn) ra sao. §ång 
thêi t×m hiÓu trùc tiÕp s¶n phÈm ®−îc ®μo 
t¹o ®Ó cã nh÷ng nhËn ®Þnh chÝnh x¸c vÒ 
“kho¶ng thiÕu hôt” gi÷a nguån cung vμ 
nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o nh©n lùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn (H×nh 2). 

Khung ph©n tÝch trªn còng chØ ra 
ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia cña c¸c 
bªn cã liªn quan trong ®μo t¹o (®¬n vÞ sö 
dông, ®¬n vÞ cung cÊp vμ s¶n phÈm ®μo t¹o). 
øng dông ph−¬ng ph¸p TSNA (Training 
Social Needs Analysis), nghiªn cøu tiÕp cËn 
®ång thêi víi 3 nhãm ®èi t−îng nãi trªn. Víi 
c¸ch tiÕp cËn nμy sÏ cho biÕt nhu cÇu x· héi 
vÒ nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn ®−îc x¸c ®Þnh 
tõ c¸c ®¬n vÞ sö dông, nguån cung vÒ nh©n 
lùc kinh tÕ ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ ®μo t¹o. 
Quan träng h¬n c¶ lμ x¸c ®Þnh xem kh¶ n¨ng 
®¸p øng c«ng viÖc liªn quan ®Õn kinh tÕ ph¸t 
triÓn tõ phÝa nh©n lùc ®· ®−îc ®μo t¹o, nhËn 
®Þnh vÒ ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t 
triÓn cña chÝnh hä. 

C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Þnh l−îng 
vμ c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Þnh tÝnh sÏ 
®−îc sö dông kÕt hîp trong nghiªn cøu nhu 
cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t triÓn theo 
Khung ph©n tÝch trªn ®©y. Tuy nhiªn, tïy 
vμo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó lùa chän c¸c 
ph−¬ng ph¸p/c«ng cô cô thÓ trong nghiªn 
cøu nh−: c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thèng 
kª, c¸c c«ng cô cña PRA... 

ViÖc nghiªn cøu ®¬n vÞ ®μo t¹o nh©n lùc 
kinh tÕ ph¸t triÓn sÏ chän t×m hiÓu ch−¬ng 
tr×nh ®μo t¹o ë bËc ®¹i häc cña mét sè tr−êng 
®¹i häc trong n−íc vμ quèc tÕ cã ®μo t¹o kinh 
tÕ ph¸t triÓn. Xem xÐt môc tiªu chuyªn m«n 
trong ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t triÓn ë tõng bËc 
häc, vÞ trÝ c«ng viÖc mμ nh©n lùc kinh tÕ 
ph¸t triÓn cã thÓ ®¶m ®−¬ng, kÕt cÊu ch−¬ng 
tr×nh ®μo t¹o kinh tÕ ph¸t triÓn (chñ yÕu ë 
bËc ®¹i häc). Trong thùc tÕ, do sè l−îng c¬ së 
®μo t¹o vÒ chuyªn ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn 

trong n−íc cßn rÊt h¹n chÕ nªn trong nghiªn 
cøu sÏ t×m hiÓu ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ®μo t¹o 
chuyªn ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn. 

Nghiªn cøu ®¬n vÞ sö dông nh©n lùc 
kinh tÕ ph¸t triÓn sÏ chän t×m hiÓu ë nhiÒu 
lo¹i h×nh ®¬n vÞ nh−: Khèi c¬ quan hμnh 
chÝnh sù nghiÖp cÊp trung −¬ng, tØnh, huyÖn, 
x· (ph−êng, thÞ trÊn); Khèi doanh nghiÖp 
nhμ n−íc vμ t− nh©n; C¸c tæ chøc phi chÝnh 
phñ trong vμ ngoμi n−íc. VÒ néi dung, 
nghiªn cøu tËp trung t×m hiÓu vÒ: Møc ®é 
cÇn nh©n lùc lμm c¸c c«ng viÖc thuéc vÒ 
chuyªn m«n kinh tÕ ph¸t triÓn trong ®¬n vÞ; 
NhËn ®Þnh cña c¸n bé qu¶n lý ®¬n vÞ sö 
dông lao ®éng vÒ sù quan t©m tíi c¸c chuyªn 
ngμnh kh¸c nhau trong kinh tÕ khi tuyÓn 
dông nh©n lùc, vÒ xu h−íng sö dông nguån 
lùc kinh tÕ ph¸t triÓn trong t−¬ng lai, gi¶i 
ph¸p sö dông hiÖu qu¶ nguån lùc nμy theo 
quan ®iÓm cña ®¬n vÞ sö dông, v.v...  

§èi t−îng nghiªn cøu s¶n phÈm ®μo t¹o 
lμ nh÷ng ng−êi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc, sau 
®¹i häc vÒ chuyªn ngμnh Kinh tÕ ph¸t triÓn. 
TiÕp cËn nghiªn cøu ®èi víi nhãm ®èi t−îng 
nμy cã thÓ sö dông nhiÒu h×nh thøc kh¸c 
nhau, nh−: tham vÊn trùc tiÕp, th¶o luËn 
nhãm, b¶ng hái qua th−, v.v...). Nh÷ng ng−êi 
nμy cã thÓ lμm viÖc ®óng chuyªn ngμnh ®μo 
t¹o, còng cã thÓ lμm tr¸i chuyªn ngμnh ®μo 
t¹o. Hä sÏ cho nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ: Sù phï 
hîp cña Ch−¬ng tr×nh Kinh tÕ ph¸t triÓn ®· 
®−îc häc ë bËc ®¹i häc vμ sau ®¹i häc (nÕu 
cã), Møc ®é vμ nh÷ng thiÕu hôt cô thÓ vÒ 
kiÕn thøc chuyªn m«n cÇn ®−îc bæ sung cho 
phï hîp víi c«ng viÖc hiÖn t¹i cña hä. 

4. KÕT LUËN 
§μo t¹o nguån nh©n lùc theo nhu cÇu x· 

héi ®ang thu hót sù quan t©m cña toμn x· 
héi, lμ nguyªn t¾c sèng cßn cña ngμnh gi¸o 
dôc, trong ®ã ®¸nh gi¸ ®óng nhu cÇu ®μo t¹o 
lμ b−íc ®Çu tiªn trong tiÕn tr×nh nμy. Khung 
ph©n tÝch, c¸ch tiÕp cËn vμ c¸ch øng dông 
c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ ®−îc sö 
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dông trong ®¸nh gi¸ nhu cÇu x· héi vÒ ®μo 
t¹o ®−îc th¶o luËn trªn sÏ cung cÊp mét 
quan ®iÓm vÒ ph−¬ng ph¸p luËn ®¸nh gi¸ 
nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o nãi chung, ®μo t¹o 
chuyªn ngμnh kinh tÕ ph¸t triÓn nãi riªng. 
Sö dông ph−¬ng ph¸p nμy, nhãm nghiªn cøu 
Khoa Kinh tÕ vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n, 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi ®· b−íc 
®Çu ®¸nh gi¸ nhu cÇu ®μo t¹o nguån nh©n 
lùc kinh tÕ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam, tõ ®ã ®· 
®Ò xuÊt ®−îc Ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o chuyªn 
ngμnh Kinh tÕ ph¸t triÓn t¹i Tr−êng. KÕt 
qu¶ b−íc ®Çu nμy gãp phÇn khuyÕn c¸o vËn 
dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nhu cÇu x· 
héi vÒ ®μo t¹o nguån lùc ë c¸c chuyªn ngμnh 
kh¸c ë n−íc ta. 
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