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TÓM TẮT 
Dựa trên các phương pháp nghiên cứu thông dụng như: phỏng vấn, điều tra bằng phiếu trưng 

cầu ý kiến, phương pháp cùng tham gia để xác định mối quan hệ giữa cung nhân lực xã hội học và 
cầu của xã hội về nhân lực loại này ở Việt Nam hiện nay từ góc nhìn của các cơ sở đào tạo, những 
người đã tốt nghiệp ngành xã hội học, những người sử dụng lao động loại này như: các cơ quan 
chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp. Từ việc phân tích so sánh cung - cầu 
đó, thấy được nhu cầu của xã hội về nhân lực xã hội học cả về số lượng và chất lượng nhân lực xã 
hội học (đó là những yêu cầu về các kỹ năng của nhà xã hội học tương lai), trên cơ sở đó đưa ra 
chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội.  

Từ khoá: Nhu cầu xã hội, nhân lực xã hội học, xã hội học. 

SUMMARY 
In order to identify the relationships between the supply and the demand for sociological human 

resource in Vietnam, various research methodology are used in this study such as key informants 
interview, individual interview with questionnaire and participatory group discussion. The research 
based on the perspectives of the universities, the graduated students majored in sociology, and the 
employers such as government officers, the leaders of mass organizations and the company 
managers. The study results show that the demand of human resources in sociological field is high in 
both quantitative and qualitative aspects especially the requirements regarding the ability and skills of 
the sociologists in carrying out the practical activities needed for their works. The study also raises 
the need of providing the suitable educational programs to meet the social demand.    

Key words: Human resource in the sociological, social demand, sociology.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

§Õn nay, nhiÒu nhμ khoa häc, nhμ qu¶n 
lý ®Òu nhËn thÊy ®−îc sù ®ãng gãp tÝch cùc 
cña khoa häc x· héi trong qu¸ tr×nh ph¸t 
triÓn kinh tÕ - x· héi. C¸c chÝnh phñ, tæ 
chøc, doanh nghiÖp vμ c¸c c¸ nh©n cã thÓ sö 
dông kiÕn thøc cña khoa häc x· héi trùc tiÕp 
trong qu¸ tr×nh ®−a ra quyÕt  ®Þnh cña hä. 
ViÖc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc cña khoa häc 
x· héi vμo ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi kh«ng 
nh÷ng cã t¸c dông ë ph¹m vi vÜ m« mμ cßn ë 
ph¹m vi vi m«.  

NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña c¸c 
m«n khoa häc x· héi trong qu¸ tr×nh ph¸t 
triÓn, NghÞ quyÕt cña Trung −¬ng §¶ng khãa 

VIII n¨m 1996 chØ râ, bªn c¹nh viÖc øng 
dông nh÷ng thμnh tùu cña c¸c m«n khoa häc 
tù nhiªn, cÇn triÓn khai, øng dông thμnh 
qu¶ cña c¸c m«n khoa häc x· héi. X· héi häc 
(XHH) lμ mét ngμnh thuéc lÜnh vùc khoa häc 
x· héi, ®ãng vai trß nh− mét “b¸c sÜ” lu«n 
theo dâi c¬ thÓ sèng - x· héi, ®Ó gi¶i phÉu c¸c 
mÆt, c¸c lÜnh vùc trªn bÒ mÆt c¾t cña x· héi 
®Ó chØ ra tr¹ng th¸i thËt cña x· héi, ph¸t 
hiÖn ra nh÷ng vÊn ®Ò x· héi, dù b¸o khuynh 
h−íng ph¸t triÓn vμ chØ ra nh÷ng gi¶i ph¸p 
kh¶ thi ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i 
®ã. Do ®ã, XHH lμ m«n khoa häc x· héi 
kh«ng thÓ thiÕu trong mét x· héi ph¸t triÓn.  

Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr−êng ë 
ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®ßi hái 
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gi¸o dôc ph¶i ®−îc coi lμ hμng hãa. Trong ®ã 
c¸c c¬ së ®μo t¹o cung cÊp lo¹i hμng hãa nμy 
ph¶i ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña x· héi 
(Hoμng Lan, 2008). Tuy nhiªn, nhu cÇu cña 
x· héi vÒ lo¹i hμng hãa nμy hiÖn nay nh− thÕ 
nμo vÉn cßn lμ c©u hái, vÉn thiÕu nh÷ng 
nghiªn cøu, dù b¸o vÒ nhu cÇu nh©n lùc cã 
tr×nh ®é, ®Æc biÖt lμ nh©n lùc ngμnh XHH - 
b¸c sÜ cña x· héi. Do ®ã, viÖc x¸c ®Þnh nhu 
cÇu x· héi vÒ nh©n lùc XHH ®ang lμ mét yªu 
cÇu kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 
cña x· héi hiÖn nay ë ViÖt Nam.  

2. PH¦¥NG PH¸P X¸C §ÞNH NHU 
     CÇU X· HéI VÒ NH¢N LùC X·  
     HéI HäC  

Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ®¸nh gi¸ 
nhu cÇu x· héi cña bÊt cø lo¹i hμng hãa nμo 
®Òu ph¶i xem xÐt hai khÝa c¹nh c¬ b¶n cña 
vÊn ®Ò ®ã lμ cung vμ cÇu (Mai Thanh Cóc vμ 
NguyÔn ThÞ Minh Thu, 2009). S¶n phÈm cña 
gi¸o dôc vμ ®μo t¹o,  trong ®ã cã nh©n lùc 
XHH, còng lμ hμng hãa. VËy, lμm thÕ nμo ®Ó 
x¸c ®Þnh cung vμ cÇu nh©n lùc XHH? 

- §Ó x¸c ®Þnh cung-cÇu vÒ nh©n lùc x· 
héi häc, mÉu ®iÒu tra ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch 
ngÉu nhiªn lμ c¸c c¬ së ®μo t¹o nh©n lùc x· 
héi häc (5 tr−êng, viÖn), c¸c c¬ quan chÝnh 
quyÒn c¸c cÊp quËn, huyÖn vμ tØnh (22 c¬ 
quan), c¸c tæ chøc ®oμn thÓ quËn, huyÖn vμ 
tØnh (28 tæ chøc), c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp 
(3 c«ng ty), c¸c dù ¸n, ch−¬ng tr×nh (3 dù ¸n) 
lμ n¬i cã nh÷ng c«ng viÖc liªn quan hoÆc trùc 
tiÕp cÇn nh÷ng kiÕn thøc vÒ x· héi häc, nh©n 
lùc x· héi häc, nh÷ng ng−êi ®· tèt nghiÖp ®¹i 
häc ngμnh x· héi häc (60 ng−êi).  

- C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu sö dông: 
+ Thu thËp th«ng tin thø cÊp: Thu thËp 

sè liÖu tõ c¸c c¬ së ®μo t¹o vÒ sè l−îng nh©n 
lùc x· héi häc ®· ®−îc ®μo t¹o, vÒ sè l−îng 
nh©n lùc x· héi häc ®ang lμm viÖc t¹i c¸c tæ 
chøc ®oμn thÓ, c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn, c¸c 
c«ng ty, doanh nghiÖp.  

+ Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp: Ph−¬ng 
ph¸p ®iÒu tra b»ng b¶ng hái ®−îc sö dông 
nh»m thu thËp th«ng tin liªn quan ®Õn ®¸nh 

gi¸ ®μo t¹o x· héi häc, sö dông nguån nh©n 
lùc x· héi häc vμ nhu cÇu x· héi vÒ nh©n lùc 
x· héi häc. Ph−¬ng ph¸p pháng vÊn s©u ®−îc 
sö dông nh»m thu thËp th«ng tin liªn quan 
tíi chÊt l−îng ®μo t¹o, nhu cÇu cña x· héi vÒ 
nh©n lùc x· héi häc, yªu cÇu cña c¸c nhμ 
tuyÓn dông ®èi víi nh©n lùc x· héi häc. 
Ph−¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm ®−îc ¸p dông 
chñ yÕu ®èi víi c¸c nhμ tuyÓn dông vÒ chÊt 
l−îng nh©n lùc x· héi häc, nh÷ng kü n¨ng 
cÇn thiÕt cña nh©n lùc x· héi häc. Sau khi ®· 
thu thËp ®−îc hÖ thèng c¸c th«ng tin, sö 
dông ph−¬ng ph¸p thèng kª, m« t¶, ph−¬ng 
ph¸p so s¸nh ®Ó so s¸nh nhu cÇu x· héi vÒ 
nh©n lùc x· héi häc vμ kh¶ n¨ng cung øng 
nguån nh©n lùc ®ã cho x· héi.  

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Thùc tr¹ng ®μo t¹o nh©n lùc x· héi häc 

Nãi ®Õn cung lao ®éng, kh«ng chØ ®Ò cËp 
®Õn sè l−îng nguån nh©n lùc, mμ cßn ph¶i ®Ò 
cËp ®Õn chÊt l−îng nguån nh©n lùc. BÊt cø 
mét x· héi nμo còng ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu 
kiÕn thøc chuyªn m«n, kü n¨ng nghÒ nghiÖp, 
søc khoÎ, nhËn thøc chÝnh trÞ... nhÊt ®Þnh 
®èi víi tõng lo¹i lao ®éng. §Æc biÖt lμ yªu 
cÇu cña x· héi vÒ nh÷ng kü n¨ng nghÒ 
nghiÖp cÇn thiÕt mμ ng−êi ®−îc ®μo t¹o cã 
thÓ cung øng cho x· héi (Mai Thanh Cóc vμ 
NguyÔn ThÞ Minh Thu, 2009). 

§μo t¹o nguån nh©n lùc XHH lμ qu¸ 
tr×nh ng−êi häc ®−îc ®μo t¹o vμ hoμn thμnh 
c¸c ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o ®· ®−îc phª chuÈn 
t¹i c¸c c¬ së, viÖn cã chøc n¨ng ®μo t¹o nguån 
nh©n lùc lo¹i nμy (NguyÔn An LÞch, 2001).  

Kh¶o s¸t sè l−îng sinh viªn tèt nghiÖp 
ngμnh XHH tõ tÊt c¶ c¸c tr−êng, viÖn ë khu 
vùc Hμ Néi tham gia ®μo t¹o nguån nh©n lùc 
ngμnh XHH tÝnh tõ khi më ngμnh cho ®Õn 
th¸ng 6/2009 lμ: hÖ chÝnh qui tËp trung lμ 
2860 ng−êi, hÖ t¹i chøc 603 ng−êi (B¶ng 1). 

Nh− vËy, so víi c¸c ngμnh ®μo t¹o kh¸c 
sè l−îng sinh viªn ®−îc ®μo t¹o trªn lÜnh vùc 
nμy cßn rÊt h¹n chÕ, vÝ dô: riªng ngμnh kinh 
tÕ n«ng nghiÖp cña Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi 5 n¨m gÇn ®©y trung b×nh 
®μo t¹o tõ 400 - 500 sinh viªn/khãa. 
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B¶ng 1. Sè l−îng sinh viªn ®· tèt nghiÖp ngμnh x· héi häc 

Số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành XHH
tính đến tháng 6/2009 Số lượng đào tạo sau đại học Tên trường, viện 

Chính quy Tại chức CH TS 
Đại học KHXH & Nhân văn 
(Đại học Quốc gia Hà Nội) 1241 380 225 25 

Đại học Công đoàn Việt Nam 1112 0 0 0 
Phân viện Báo chí & Tuyên truyền 507 223 0 0 
Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh 0 0 44 18 

Viện Xã hội học 0 0 94 14 
Tổng số 2860 603 363 57 

Nguồn: Theo nguồn số liệu từ các trường, viện 

B¶ng 2. Møc ®é phï hîp cña ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o víi c«ng viÖc ®ang lμm 

Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo 
với công việc đang làm (%) Số phiếu trả lời Tỷ lệ % 

so với tổng số phiếu 

100 8 13,5 
75 13 20,3 
50 23 39 
25 11 18,6 
0 5 8,4 

Tổng số 60 100 

Nguồn: Điều tra bằng bảng hỏi từ nhân lực xã hội học  
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H×nh 1. Møc ®é phï hîp cña ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o ngμnh x· héi häc 

®èi víi c«ng viÖc hiÖn t¹i (ý kiÕn tõ c¸c dù ¸n)  

* ChÊt l−îng ®μo t¹o nh×n tõ khÝa c¹nh 
ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ngμnh 
XHH 

- §¸nh gi¸ vÒ sù phï hîp cña ch−¬ng tr×nh 
®−îc ®μo t¹o víi c«ng viÖc hiÖn t¹i, nghiªn cøu 
nμy tham kh¶o ý kiÕn tõ 2 nhãm ®èi t−îng: 
nh©n lùc XHH vμ c¸c nhμ tuyÓn dông. 

+ ý kiÕn tõ nh©n lùc XHH (tæng sè phiÕu 
thu thËp lμ 60): 13,5% ý kiÕn cho r»ng ch−¬ng 
tr×nh ®μo t¹o phï hîp hoμn toμn víi c«ng viÖc 

vμ 8,4% ý kiÕn cho r»ng ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o 
kh«ng phï hîp víi c«ng viÖc hiÖn t¹i cña hä. 
Tû lÖ ý kiÕn ®¸nh gi¸ ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o 
phï hîp 50% c«ng viÖc mμ hä ®ang ®¶m 
nhiÖm chiÕm cao nhÊt (39%) (B¶ng 2). Nh− 
vËy, ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña nh©n lùc XHH vÒ 
ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o rÊt t¶n m¹n.    

+ PhÇn lín ý kiÕn tõ c¸c dù ¸n cho r»ng,  
ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o phï hîp 50% víi c«ng 
viÖc hiÖn t¹i (H×nh 1). 
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Nh− vËy cã thÓ thÊy, ch−¬ng tr×nh ®μo 
t¹o hiÖn t¹i cña ngμnh XHH míi chØ ®¸p øng 
®−îc 50% yªu cÇu c«ng viÖc cña c¸c sinh viªn 
®−îc ®μo t¹o ngμnh XHH trong c¸c ch−¬ng 
tr×nh, dù ¸n kh¶o s¸t.  

- Liªn quan ®Õn chÊt l−îng nh©n lùc 
XHH, nghiªn cøu ®· tham kh¶o ý kiÕn tõ 
nh÷ng ng−êi qu¶n lý c«ng ty, c¬ quan chÝnh 
quyÒn vμ c¸c tæ chøc ®oμn thÓ d−íi d¹ng c©u 
hái: Nh©n lùc XHH ®ang c«ng t¸c t¹i ®¬n vÞ 
®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc ë møc ®é nμo?  

Theo ®¸nh gi¸ cña c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp 
chÝnh quyÒn, c«ng ty, tæ chøc ®oμn thÓ th× lùc 
l−îng lao ®éng ®−îc ®μo t¹o ngμnh XHH lμm 
viÖc t¹i c¸c c¬ quan, tæ chøc ®ã ®a phÇn ë 
møc ®é kh¸. Tuy nhiªn, tû lÖ ®−îc ®¸nh gi¸ tèt  

cßn thÊp (B¶ng 3).  
* Nh÷ng khã kh¨n mμ nh©n lùc XHH gÆp 

ph¶i khi t×m viÖc sau khi tèt nghiÖp còng lμ 
vÊn ®Ò ®èi víi tÊt c¶ c¸c ngμnh, nhÊt lμ c¸c 
ngμnh khoa häc x· héi, c¸c ngμnh ®μo t¹o 
míi, mμ x· héi ch−a quen sö dông.  

Nh÷ng khã kh¨n mμ nh©n lùc XHH gÆp 
ph¶i khi ®i t×m viÖc sau tèt nghiÖp lμ c«ng 
viÖc kh«ng ®óng ngμnh nghÒ ®μo t¹o 50,8%, 
møc l−¬ng ch−a hîp lý 45,7%, ngoμi ra khi 
pháng vÊn s©u c¸c c¸ nh©n, hä cßn ®−a ra 
nh÷ng khã kh¨n kh¸c nh−: Ýt ng−êi biÕt ®Õn 
ngμnh häc XHH, kh«ng râ cã thÓ xin viÖc 
®−îc ë nh÷ng c¬ quan nμo, thiÕu m«i tr−êng 
giao tiÕp vμ lμm viÖc, ngo¹i ng÷ h¹n chÕ, c¹nh 
tranh víi c¸c ngμnh häc kh¸c ... (B¶ng 4) 

B¶ng 3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc lμm viÖc cña nh©n lùc x· héi häc 

Các cơ quan, chính quyền Các tổ chức, đoàn thể Các công ty, doanh nghiệp 
Mức độ 

Số lượng  Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 

Tốt 3 25 6 31,6 0 0 

Khá 6 50 12 63,2 3 100 

Trung bình 3 25 1 5,2 0 0 

Yếu 0 0 0 0 0 0 

Tổng số 12 100 19 100 3 100 

Nguồn: Số liệu điều tra 

B¶ng 4. Nh÷ng khã kh¨n cña cö nh©n x· héi häc khi ®i t×m viÖc lμm 

Những khó khăn có thể  khi tìm việc Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Công việc không đúng ngành nghề đào tạo 30 50,8 

Mức lương chưa hợp lý 27 45,7 

Khó khăn về nhà ở 15 25,4 

Khó khăn về phương tiện đi lại 16 27,1 

Xa nhà 17 28,8 

Khó khăn khác 0 0 

Nguồn: Số liệu điều tra 
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3.2. Thùc tr¹ng sö dông nguån nh©n lùc 
      ®· qua ®μo t¹o x· héi häc 

§Ó lμm râ thùc tr¹ng sö dông nh©n lùc 
x· héi häc, nghiªn cøu tham kh¶o ý kiÕn cña 
nh÷ng ng−êi ®· ®−îc ®μo t¹o ngμnh XHH vμ 
c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, ®oμn 
thÓ vμ c¸c cÊp chÝnh quyÒn. 

* §èi víi nh÷ng ng−êi ®· ®−îc ®μo t¹o 
ngμnh XHH 

- Trong sè 60 ng−êi tham gia kh¶o s¸t 
(®Òu trong løa tuæi tõ 22 - 34) cã 51 ng−êi ®· 
t×m ®−îc viÖc lμm trong n¨m ®Çu míi ra 
tr−êng, chØ cã 9 ng−êi thÊt nghiÖp n¨m ®Çu 
tiªn chiÕm 15,2%. Nh− vËy tû lÖ kiÕm ®−îc 
viÖc lμm trong n¨m ®Çu tiªn cña sinh viªn 
ngμnh XHH (tham gia kh¶o s¸t) chiÕm tû lÖ 
kh¸ cao tíi 84,8%.  

Con sè kh¶o s¸t còng gÇn s¸t víi b¸o c¸o 
cña c¸c tr−êng tham gia ®μo t¹o cö nh©n 
ngμnh XHH mμ nghiªn cøu nμy thu thËp 
®−îc, theo b¸o c¸o cña c¸c tr−êng sau 1 n¨m 
tèt nghiÖp tÊt c¶ sinh viªn ngμnh XHH ®· 
t×m ®−îc viÖc lμm. Tuy vËy, nÕu chØ dõng l¹i 
ë tû lÖ % sinh viªn tèt nghiÖp ngμnh XHH ra 
tr−êng kiÕm ®−îc viÖc lμm, sÏ kh«ng lμm râ 
®−îc thùc tr¹ng sö dông nguån nh©n lùc nμy 
hiÖn nay ë ViÖt Nam. Do vËy, nghiªn cøu ®· 
tham kh¶o c©u hái tiÕp theo n¬i hä lμm viÖc 
thuéc tæ chøc, c¬ quan nμo? vÞ trÝ c«ng t¸c vμ 
c«ng viÖc ®¶m nhiÖm cña hä? (B¶ng 5). 

- C¬ quan lμm viÖc: c¸c cÊp chÝnh quyÒn  
30 ng−êi chiÕm 50,8%; c¸c tæ chøc ®oμn thÓ 6 
ng−êi chiÕm 10,1%; c¸c c«ng ty 14 ng−êi 
chiÕm 23,7% vμ 9 ng−êi lμm viÖc t¹i c¸c 
tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng chiÕm 15,2%. 

- VÞ trÝ c«ng t¸c, c«ng viÖc ®¶m nhiÖm 
cña nh÷ng ng−êi tham gia kh¶o s¸t cho thÊy, 
nh©n lùc ®−îc ®μo t¹o ngμnh XHH cã vÞ trÝ 
c«ng t¸c rÊt ®a d¹ng, cã thÓ ®¶m nhËn c¸c vÞ 
trÝ c«ng viÖc kh¸c nhau tõ lμm c¸n bé qu¶n 
lý 6,7%, ®Õn gi¶ng viªn 15,2%, nh©n viªn 
28,8%, chuyªn viªn 25,4%, c¸n bé nghiªn 
cøu 8,4%. Hä lμm c¸c c«ng viÖc nh−: hμnh 
chÝnh, phôc vô (23,7%), nghiªn cøu, ®iÒu tra 
viªn, viÕt b¸o c¸o (22%), gi¶ng d¹y (15,2%), 
phãng viªn, biªn tËp viªn (13,5%), kinh 
doanh, b¸n hμng, gia s− (10,2%), kh¸c 
15,2%. C¸c tû lÖ trªn cho thÊy, nh÷ng ng−êi 
®−îc ®μo t¹o ngμnh XHH ra tr−êng cã thÓ 
®¶m nhËn c¸c thÓ lo¹i c«ng viÖc kh¸c nhau. 
Nh−ng ®iÒu ®ã còng ph¶n ¸nh r»ng nhiÒu 
ng−êi trong sè hä kh«ng lμm viÖc ®óng 
ngμnh nghÒ ®μo t¹o.   

* §èi víi c¸c c«ng ty, c¸c tæ chøc ®oμn 
thÓ vμ c¸c cÊp chÝnh quyÒn 

- §Ó lμm râ thùc tr¹ng sö dông nh©n lùc 
XHH trong c¸c c«ng ty, tæ chøc ®oμn thÓ vμ 
c¸c cÊp chÝnh quyÒn tr−íc hÕt chóng t«i t×m 
hiÓu: Møc ®é hiÓu biÕt cña nh÷ng ng−êi sö 
dông lao ®éng vÒ XHH (B¶ng 6). 

B¶ng 5. C«ng viÖc ®¶m nhiÖm 

Công việc đảm nhiệm Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Giảng dạy 9 15 

Nghiên cứu, điều tra viên, viết báo cáo 13 21,6 

Phóng viên, biên tập viên 8 13,3 

Hành chính, phục vụ 15 25 

Kinh doanh, bán hàng, gia sư ... 6 10 

Khác 9 15 

Tổng số 60 100 

Nguồn: Số liệu điều tra 
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B¶ng 6. Møc ®é hiÓu biÕt vÒ x· héi häc 

Các cơ quan, chính quyền  Các tổ chức, đoàn thể Các công ty, doanh nghiệp 
Mức độ hiểu biết 

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng  Tỷ lệ % 

Biết rõ 9 41 14 50 1  

Biết ít 13 59 14 50 7 87,5 

Không biết 0 0 0 0 0 0 

Tổng 22 100 28 100  100 

Nguồn: Số liệu điều tra 

C¸c tæ chøc ®oμn thÓ lμ nh÷ng n¬i thùc 
hμnh nhiÒu nhÊt nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ liªn 
quan tíi XHH, ®Ó lμm tèt c«ng viÖc ®ã ®ßi 
hái nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o c¸c tæ chøc ®oμn 
thÓ ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc s©u réng vÒ lÜnh 
vùc x· héi. Do ®ã ®Ó hiÓu râ ®−îc thùc tr¹ng 
sö dông nh©n lùc lo¹i nμy nh− thÕ nμo? 
kh«ng thÓ kh«ng t×m hiÓu xem liÖu nh÷ng 
nhμ qu¶n lý, l·nh ®¹o c¸c tæ chøc ®oμn thÓ 
®ã cã møc ®é hiÓu biÕt nh− thÕ nμo vÒ XHH. 
C¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra thu ®−îc lμ: kh«ng cã ai 
tr¶ lêi ch−a bao giê nghe nãi vÒ XHH; biÕt Ýt 
vÒ XHH (50%); biÕt râ vÒ XHH (50%). Nh− 
vËy, tû lÖ ng−êi hiÓu biÕt Ýt vÒ ngμnh XHH 
trong ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o c¸c tæ chøc, 
®oμn thÓ cßn rÊt lín, chiÕm tíi 50%.  

Trong c¸c cÊp chÝnh quyÒn, tû lÖ ng−êi Ýt 
hiÓu biÕt vÒ XHH kh¸ cao chiÕm 59%, cßn 
ng−êi hiÓu biÕt râ vÒ XHH chØ chiÕm tû lÖ 
41%. Víi chØ sè nμy, cã thÓ hiÓu v× sao trong 
c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn, kÓ c¶ nh÷ng lÜnh 
vùc liªn quan nhiÒu tíi ngμnh XHH nh− lao 
®éng - th−¬ng binh vμ x· héi còng chØ tuyÓn 
nh©n sù ë c¸c lÜnh vùc Ýt liªn quan ®Õn c«ng 
viÖc ®¶m nhËn, v× hä quan niÖm r»ng cø lμm 
lμ kh¾c quen. 

T×nh h×nh am hiÓu vÒ XHH ë c¸c c«ng ty 
cßn Ýt h¬n nhiÒu, tíi 87,5% hiÓu biÕt Ýt vÒ x· 
héi häc. ChÝnh viÖc hiÓu biÕt cña l·nh ®¹o 
c¸c cÊp chÝnh quyÒn, tæ chøc, ®oμn thÓ vμ c¸c 
c«ng ty vÒ XHH cßn h¹n chÕ, nªn ¶nh h−ëng 
®Õn c«ng viÖc cña hä.  

§èi víi c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n nh−: 
Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n míi cña 

Bé N«ng nghiÖp vμ PTNT, Upland Programs 
(§øc), Social capital and informal social 
networks in a changing natural and 
institutional environment (§øc), cã 9/10 
phiÕu tr¶ lêi cã sù hiÓu biÕt vÒ ngμnh XHH 
chiÕm 90,0% tæng sè phiÕu tr¶ lêi. L·nh ®¹o 
trong c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n phÇn lín lμ 
ng−êi n−íc ngoμi vμ  hä rÊt am hiÓu vÒ XHH.  

- Ngμnh nghÒ ®μo t¹o cña c¸n bé, nh©n 
viªn lμm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ tham gia kh¶o 
s¸t nh− sau: Trong c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn 
ngμnh nghÒ ®μo t¹o ®−îc ph©n ®Òu h¬n. Cao 
nhÊt lμ x· héi - nh©n v¨n chiÕm 22%, kinh 
tÕ, kÕ to¸n chiÕm 20,4%, thÊp nhÊt XHH 
chiÕm 11,5%. Râ rμng so víi nhu cÇu sè 
ng−êi cã chuyªn m«n XHH vÉn chiÕm tû lÖ 
thÊp, bëi ®©y lμ c¸c c¬ quan nhμ n−íc lμm 
viÖc trùc tiÕp víi d©n, n«ng d©n. Lμ c¬ quan 
võa v¹ch ra chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· 
héi cña ®Þa ph−¬ng, ®−a ra nh÷ng môc tiªu, 
nhiÖm vô cô thÓ trong tõng giai ®o¹n, nh−ng 
®ång thêi còng lμ ng−êi trùc tiÕp chØ ®¹o viÖc 
thùc hiÖn nh÷ng chiÕn l−îc ®ã, nh÷ng môc 
tiªu nhiÖm vô cô thÓ ®ã, do vËy, c¸c c¬ quan 
nμy rÊt cÇn nh©n lùc XHH.  

Trong c¸c tæ chøc ®oμn thÓ, ngμnh n«ng 
nghiÖp chiÕm tû lÖ cao nhÊt 44,8%; trong khi 
®ã nh©n lùc cã tr×nh ®é vÒ XHH chiÕm thÊp 
nhÊt 4,4%, mμ chñ yÕu lμm ë tæ chøc phô n÷, 
®oμn thanh niªn, cßn ë tæ chøc héi n«ng d©n, 
tæ chøc c«ng ®oμn còng rÊt Ýt. MÆc dï, c«ng 
viÖc t¹i c¸c tæ chøc nμy liªn quan chÆt chÏ tíi 
XHH. T¹i c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp: ngμnh 
th−¬ng m¹i, dÞch vô chiÕm tíi 79%, nh−ng 
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c¸c ngμnh x· héi - nh©n v¨n vμ XHH chØ 
chiÕm 0,9% lμ tû lÖ rÊt thÊp.   

Nh− vËy, trong tÊt c¶ c¸c tæ chøc ®oμn 
thÓ, c¬ quan chÝnh quyÒn, c«ng ty, doanh 
nghiÖp tû lÖ nh©n lùc XHH so víi sè nh©n lùc 
c¸c ngμnh nghÒ kh¸c chiÕm tû lÖ thÊp nhÊt.               

3.3. Nhu cÇu x· héi vÒ nh©n lùc x· héi  
       häc hiÖn nay ë ViÖt Nam 

§Ó ®¸nh gi¸ ®−îc nhu cÇu x· héi ®èi víi 
nh©n lùc XHH, nghiªn cøu ®−a ra c¸c c©u hái 
trong phiÕu tr−ng cÇu ý kiÕn vμ pháng vÊn: 
 
 

* Sù cÇn thiÕt cña XHH ®èi víi c¸c ®¬n 
vÞ tham gia kh¶o s¸t  

Kh¶o s¸t tõ c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn c¸c 
cÊp, chóng t«i thÊy: 18,2% cho r»ng ngμnh 
XHH rÊt cÇn thiÕt ®èi víi ®¬n vÞ cña hä; 
81,8% cho r»ng cÇn thiÕt. Th«ng tin tõ c¸c 
c«ng ty, doanh nghiÖp cho biÕt: 12,5% cho 
r»ng XHH rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty, 
doanh nghiÖp cña hä. C¸c tæ chøc ®oμn thÓ 
cho th«ng tin t−¬ng tù nh− cña c¸c c¬ quan 
chÝnh quyÒn 46,4% cho r»ng XHH rÊt cÇn 
thiÕt, 53,6% ®¸nh gi¸ cÇn thiÕt (B¶ng 7). 

KÕt qu¶ ®iÒu tra tõ nh÷ng ng−êi ®· cã 
chuyªn m«n XHH, hiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c 
c«ng ty, doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan chÝnh 
quyÒn c¸c cÊp, c¸c tæ chøc ®oμn thÓ cho thÊy: 
rÊt cÇn thiÕt chiÕm 13,5%; cÇn thiÕt 45,7% 
vμ kh«ng cÇn 37,2%. Th«ng tin nμy cho thÊy 
cã nh÷ng ng−êi ®−îc ®μo t¹o vÒ XHH hiÖn 

 
 

®ang lμm c«ng viÖc ë c¸c c¬ quan kh«ng liªn 
quan tíi ngμnh XHH. 

Tãm l¹i, c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn, c¸c tæ 
chøc ®oμn thÓ lÉn c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp, 
c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®Òu nhËn thÊy sù 
cÇn thiÕt cña ngμnh XHH trong c«ng ty, ®¬n 
vÞ cña hä, bëi v× thùc tÕ cho thÊy dï lμ s¶n 
xuÊt hay kinh doanh hay c¸c c¬ quan chÝnh 
quyÒn, c¸c tæ chøc ®oμn thÓ th× c«ng viÖc cña 
hä còng liªn quan nhiÒu tíi c¸c mèi quan hÖ 
gi÷a con ng−êi víi con ng−êi vμ víi x· héi. 

* Nhu cÇu vÒ sè l−îng nh©n lùc XHH 
§Ó thu thËp ®−îc th«ng tin mét c¸ch 

chÝnh x¸c, nghiªn cøu ®· ®Æt ra 3 c©u hái: 
giai ®o¹n 2010 - 2015 ®¬n vÞ cã nhu cÇu 
tuyÓn dông hay kh«ng? c¸c ngμnh cÇn tuyÓn 
dông, trong ®ã cã lång thªm ngμnh XHH, c¸c 
kü n¨ng cÇn thiÕt mμ mét ng−êi ®−îc ®μo t¹o 
ngμnh XHH cÇn cã, c«ng viÖc ®¶m nhËn chñ 
yÕu sÏ tuyÓn lμ g×?  

Víi c¸c c©u hái trªn, nghiªn cøu ®· thu 
®−îc c¸c kÕt qu¶ sau: 

- C¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu tuyÓn dông 
trong giai ®o¹n 2010 - 2015 lμ c¸c tæ chøc 
®oμn thÓ (75%); c¸c c«ng ty (75%); c¸c c¬ 
quan chÝnh quyÒn c¸c cÊp (81,8%). Nh− vËy, 
cã trªn 75% c¸c ®¬n vÞ tham gia kh¶o s¸t cã 
nhu cÇu tuyÓn dông nh©n lùc giai ®o¹n 2010 
- 2015 hay nãi c¸ch kh¸c phÇn lín c¸c ®¬n vÞ 
cã nhu cÇu tuyÓn dông. 

B¶ng 7.  Sù cÇn thiÕt cña x· héi häc ®èi víi c«ng viÖc  

Các cơ quan, chính quyền  Các tổ chức, đoàn thể Các công ty, doanh nghiệp 
Mức độ 

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 

Rất cần thiết 4 18,2 12 46,4 1 12,5 

Cần thiết 18 81,8 16 53,6 2 25 

Không cần thiết 0 0 0 0 0 0 

Không có ý kiến 0 0 0 0 5 62,5 

Tổng 22 100 28 100 8 100 

Nguồn: Số liệu điều tra 
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- C¸c ngμnh cÇn tuyÓn dông (B¶ng 8) 
Nhu cÇu tuyÓn dông cña c¸c tæ chøc 

®oμn thÓ vÒ ngμnh nghÒ rÊt ®a d¹ng, nh−ng 
c¶ 18 tæ chøc ®Òu cã nhu cÇu tuyÓn dông 
nh©n lùc XHH. C¸c c«ng ty cã nhu cÇu tuyÓn 
dông rÊt ®a d¹ng ngμnh nghÒ, trong ®ã cã 
2/6 c«ng ty cã nhu cÇu tuyÓn dông nh©n lùc 
XHH. C¸c c¬ quan chÝnh quyÒn c¸c cÊp cã 
nhu cÇn tuyÓn dông XHH t−¬ng ®èi lín (10/ 
22 phßng, së - c¬ quan chÝnh quyÒn c¸c cÊp). 
Sè cã nhu cÇu tuyÓn dông XHH lín chñ yÕu 
n»m ë c¸c c¬ quan nh−: lao ®éng - th−¬ng 
binh - x· héi, néi vô ...C¸c ch−¬ng tr×nh, dù 
¸n cã 6/10 phiÕu tr¶ lêi cã nhu cÇu tuyÓn 
dông míi chiÕm 60,0% tæng sè phiÕu. Nhu 

cÇu tuyÓn dông nh©n lùc XHH vμ nh©n lùc 
kinh tÕ chiÕm tû lÖ cao tíi 67,5%. 

Nh− vËy, x· héi thùc sù cã nhu cÇu vÒ 
nh©n lùc XHH, nhÊt lμ c¸c tæ chøc ®oμn thÓ, 
c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c ch−¬ng 
tr×nh, dù ¸n. C¸c c«ng ty, doanh nghiÖp cã 
nhu cÇu tuyÓn dông nh©n lùc XHH ë møc 
thÊp h¬n.   

* Yªu cÇu vÒ chÊt l−îng (c¸c kü n¨ng cÇn 
thiÕt cña nh©n lùc XHH)  

§Ó n¾m ®−îc yªu cÇu vÒ chÊt l−îng 
nh©n lùc XHH tõ phÝa c¸c nhμ tuyÓn dông, 
nghiªn cøu nμy ®−a ra c©u hái vÒ nh÷ng kü 
n¨ng cÇn thiÕt cña nh©n lùc XHH (B¶ng 9). 

B¶ng 8. Ngμnh nghÒ cÇn tuyÓn dông 

STT Ngành nghề cần tuyển dụng Tổ chức, đoàn thể Công ty, doanh nghiệp cơ quan, chính quyền 

1 Kỹ thuật nông nghiệp 6 1 7 
2 Kinh tế, tài chính, kế toán 8 6 7 
3 Công nghệ thông tin 8 4 8 
4 Pháp luật 11 4 6 
5 Xã hội - văn hóa 11 1 9 
6 Xã hội học 18 2 10 
7 Khác 0 0 0 

Tổng 62 18 47 

 Nguồn: Số liệu điều tra 

B¶ng  9. C¸c kü n¨ng cÇn thiÕt cÇn ®−îc trang bÞ cho cö nh©n x· héi häc 

TT Các kỹ năng cần thiết Tổ chức đoàn thể 
(28) 

Công ty, doanh nghiệp 
(8) 

Cơ quan chính quyền 
(22) 

1 Linh hoạt trong giao tiếp xã hội 23 7 20 
2 Làm việc theo nhóm 11 3 15 

3 Thiết kế các dự án phát triển xã 
hội 11 3 10 

4 Làm việc độc lập 14 5 10 

5 Khả năng xác định, phân tích và 
giải quyết vấn đề xã hội 17 3 15 

6 Hiểu sâu về kỹ thuật nghề nghiệp 5 1 5 

7 Có kinh nghiệm tổ chức hoạt 
động văn hoá xã hội tập thể 6 1 5 

8 Có kinh nghiệm tư vấn vay vốn 
phát triển 9 1 9 

9 Am hiểu vấn đề thanh niên 1 1 3 

10 Biết bảo vệ quyền lợi chính đáng 
của người lao động 4 1 1 

Nguồn: Số liệu điều tra 
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C¸c nhμ tuyÓn dông thuéc c¸c c«ng ty, 
doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ cao kü n¨ng linh 
ho¹t trong giao tiÕp x· héi, lμm viÖc ®éc lËp 
vμ lμm viÖc theo nhãm, kü n¨ng thiÕt kÕ c¸c 
dù ¸n ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh, ph©n 
tÝch vμ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, ... cña 
nh©n lùc XHH. Kü n¨ng hμng ®Çu ®−îc c¸c 
cÊp chÝnh quyÒn lùa chän vÉn lμ kü n¨ng 
giao tiÕp x· héi, tiÕp theo lμ lμm viÖc theo 
nhãm, kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh, ph©n tÝch vμ gi¶i 
quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, thiÕt kÕ c¸c dù ¸n 
ph¸t triÓn x· héi, lμm viÖc ®éc lËp, cã kh¶ 
n¨ng t− vÊn vay vèn ph¸t triÓn, cã kh¶ n¨ng 
tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa - x· héi, c¸c 
ho¹t ®éng tËp thÓ (B¶ng 9).                    

C¸c tæ chøc ®oμn thÓ còng ®¸nh gi¸ cao 
kü n¨ng giao tiÕp, kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh, ph©n 
tÝch vμ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, cã thÓ do 
®Æc thï cña c«ng viÖc c¸c tæ chøc, ®oμn thÓ, 
nªn ®Òu ®¸nh gi¸ cao kü n¨ng lμm viÖc ®éc 
lËp. MÆc dï vËy, kü n¨ng lμm viÖc theo 
nhãm, còng nh− kü n¨ng thiÕt kÕ c¸c dù ¸n 
ph¸t triÓn còng rÊt ®−îc coi träng, kh¶ n¨ng 
t− vÊn vay vèn cho ng−êi lao ®éng... 

Cã thÓ thÊy c¸c nhμ tuyÓn dông trong 
c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n n−íc ngoμi ®¸nh gi¸ 
cao kü n¨ng lμm viÖc theo nhãm 100%, kü 
n¨ng giao tiÕp 84%, vμ ph©n tÝch x· héi 67%, 
lμm viÖc ®éc lËp 34%. Trong ®iÒu kiÖn héi 
nhËp nÒn kinh tÕ vμ v¨n ho¸. C¹nh tranh 
trong c«ng viÖc ngμy cμng lín vμ x· héi ngμy 
cμng cã nhiÒu biÕn ®æi th× c¸c kü n¨ng trªn 
cμng trë nªn quan träng trong bÊt cø c«ng 
viÖc nμo, ngμnh nghÒ nμo.  

Nh− vËy, tõ nh÷ng sè liÖu vμ ph©n tÝch 
trªn cã thÓ rót ra nh÷ng kü n¨ng hμng ®Çu 
cña nhμ XHH t−¬ng lai trong con m¾t cña 
c¸c nhμ tuyÓn dông ph¶i lμ: kü n¨ng giao 
tiÕp x· héi, kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh, ph©n tÝch vμ 
gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, lμm viÖc theo 
nhãm, thiÕt kÕ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn x· héi, 
lμm viÖc ®éc lËp.     

4. KÕt luËn  
- Nhu cÇu x· héi vÒ nh©n lùc XHH ¬ 

ViÖt Nam hiÖn nay lμ t−¬ng ®èi cao (c¸c 

ch−¬ng tr×nh, dù ¸n, c¸c c¬ quan chÝnh 
quyÒn c¸c cÊp, nhÊt lμ c¸c tæ chøc ®oμn thÓ 
cã nhu cÇu tuyÓn dông nh©n lùc XHH). ViÖc 
®μo t¹o nh©n lùc XHH ë ViÖt Nam hiÖn nay 
cßn rÊt Ýt vÒ sè l−îng vμ ch−a ®¸p øng vÒ 
chÊt l−îng. Do ®ã, cÇn më réng qui m« ®μo 
t¹o ngμnh nμy mét c¸ch phï hîp, t¹o ®iÒu 
kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña x· héi.  

- HiÓu biÕt cña nh÷ng nhμ tuyÓn dông 
vÒ ngμnh x· héi häc cßn h¹n chÕ. Nªn dÉn 
tíi viÖc tuyÓn dông nh÷ng ng−êi kh«ng ®óng 
chuyªn m«n vμo lμm c«ng viÖc cña nh÷ng 
nhμ XHH. HËu qu¶ dÉn tíi kh«ng ph¸t huy 
®−îc n¨ng lùc cña ng−êi lao ®éng. 

- Møc ®é phï hîp cña ch−¬ng tr×nh ®μo 
t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ngμnh XHH míi chØ ®¸p 
øng 50% yªu cÇu so víi thùc tiÔn c«ng viÖc 
cña ng−êi lao ®éng. Nªn ®Ó n©ng cao chÊt 
l−îng ®μo t¹o, ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o tr×nh ®é 
®¹i häc ngμnh XHH cho c¸c tr−êng ®¹i häc, 
cao ®¼ng khèi n«ng nghiÖp cÇn chó ý rÌn 
luyÖn cho ng−êi häc c¸c kü n¨ng cÇn thiÕt 
sau: giao tiÕp, cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh, ph©n 
tÝch vμ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, cã kü 
n¨ng lμm viÖc theo nhãm, cã kh¶ n¨ng lËp 
dù ¸n vμ thùc hiÖn dù ¸n, cã kh¶ n¨ng lμm 
viÖc ®éc lËp.  
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