Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp
ThS Phạm Thị Phương Loan
Xây dựng và tăng chất lượng nguồn nhân lực bao gồm hai quá trình: phát triển kỹ
năng thông qua giáo dục và khả năng làm việc thông qua lĩnh hội kinh nghiệm dựa
trên công nghệ (Lall, 1999). Việc nâng cao nguồn nhân lực còn mang nhiều ý nghĩa
khác như trình bày trong bảng sau.
Bảng 1. Cấp độ và góc nhìn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Cấp độ/Góc nhìn
Cá nhân
Doanh nghiệp
Nhà nước

Chính trị

Kinh tế

Tăng
cường Tăng thu nhập
các kỹ năng
Tuân thủ yêu Tăng lợi thế
cầu của xã hội cạnh tranh

Xã hội

Tăng sự bình
đẳng
Cải thiện hình
ảnh
doanh
nghiệp
Bổ sung cho Chia sẻ chi phí Thực thi chính
chính sách lao giáo dục và đào sách học tập
động và thị tạo
suốt đời
trường
lao
động

Tâm lý
Tăng sự tự tin
Cải thiện môi
trường
làm
việc
Ý niệm về
nhà nước/ xã
hội năng động

Nguồn: Westphalen (1999)
Cá nhân người lao động khi nhận được sự giáo dục và đào tạo kỹ năng phù hợp với
yêu cầu công việc góp phần nâng cao giá trị lao động đóng góp vào sản phẩm, dịch vụ
và dẫn đến gia tăng thu nhập cho chính họ. Về mặt xã hội, điều này góp phần giảm sự
bất bình đẳng trong thu nhập và nâng chất lượng cuộc sống vì theo tháp nhu cầu
Maslow (1943), khi nhu cầu thể lý (physiological) và nhu cầu an toàn (safety) được
thỏa mãn, người lao động sẽ hướng tới nhu cầu cao cấp hơn như nhu cầu tình cảm,
nhu cầu muốn được quý trọng và nhu cầu tự thể hiện bản thân.
Cũng như các nước đang phát triển khác, Việt Nam là nước chủ yếu nhập khẩu công
nghệ. Các doanh nghiệp tùy theo nhu cầu mà lựa chọn công nghệ phù hợp. Tuy nhiên
lựa chọn công nghệ là quá trình khó khăn và tốn kém vì doanh nghiệp tại các nước
đang phát triển không có thông tin đầy đủ về lựa chọn công nghệ (Lall, 1999). Hơn
nữa khi công nghệ được nhập về, việc làm chủ công nghệ và vận hành công nghệ một
cách hiệu quả đòi hỏi quá trình học hỏi và phát triển kỹ năng. Quá trình này cũng tốn
kém thời gian, chi phí và cả rủi ro. Nếu công nghệ càng phức tạp thì quá trình càng dài
nhưng sự tưởng thưởng cho doanh nghiệp cũng tăng tỷ lệ vì năng suất sẽ tăng nhiều
hơn và khi làm chủ công nghệ phức tạp này, doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm để
làm chủ công nghệ phức tạp khác. Toàn bộ quá trình từ lúc lựa chọn công nghệ và sử
dụng công nghệ đòi hỏi yếu tố con người tham gia. Như vậy để tồn tại và phát triển,
doanh nghiệp cũng phải tham gia đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực của chính
mình.
Đối với Nhà nước, thực thi các chính sách nâng chất lượng cho nguồn nhân lực đồng
nghĩa với việc cam kết thực hiện chính sách giúp người dân học tập suốt đời. Nhà
nước góp phần chia sẻ chi phí giáo dục đào tạo với người lao động và doanh nghiệp
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với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Mức độ phát triển của nền công nghiệp và nền kinh tế quyết định chiến lược xây dựng
và nâng cấp nguồn nhân lực (hình 1). Theo mô hình này thì nền công nghiệp nước ta
đang ở mức độ trung bình, có một số ngành công nghiệp nhẹ hướng xuất khẩu, một số
sản phẩm lắp ráp trong nước có hàm lượng công nghệ thấp. Tương ứng với trình độ
này là nguồn nhân lực đa số có trình độ học vấn phổ thông cơ sở và học nghề. Người
lao động có kỹ năng khoa học và kỹ thuật thấp. Việc đào tạo tại chỗ chủ yếu do các
công ty hướng xuất khẩu thực hiện. Các công ty vừa và nhỏ có kỹ năng thấp. Vì kiến
thức và kỹ năng của người lao động không cao nên chỉ có ngành công nghiệp hướng
xuất khẩu đạt tiêu chuẩn thế giới về lắp ráp, bố trí, quá trình sản xuất, bảo trì. Một số
có khả năng đảm trách thay đổi nhỏ trong quá trình sản xuất và sản phẩm còn khả
năng phát triển hoặc thiết kế yếu.
Như vậy nếu theo mô hình 1, mục tiêu của nền công nghiệp Việt Nam là hướng tới
nền kinh tế công nghiệp phát triển theo chiều sâu và tiên tiến với nhiều ngành đạt tiêu
chuẩn quốc tế và sở hữu các thiết kế và công nghệ. Khi đó nguồn lực phải đáp ứng
được yêu cầu của nền kinh tế. Đó là khả năng giám sát, nhập khẩu, điều chỉnh công
nghệ tiên tiến, khả năng thiết kế và phát triển công nghệ phức tạp.
Như vậy việc tăng chất lượng nguồn nhân lực mang lại ý nghĩa cho cá nhân người lao
động, doanh nghiệp sử dụng lao động, nhà nước và toàn bộ nền kinh tế. Có bảy giả
định trong nguồn vốn con người (Bouchard, 1998) khi thực hiện tăng chất lượng
nguồn nhân lực cần tham khảo:
Giả định 1: Vốn con người là khoản đầu tư cho tương lai. Vì vậy các chương trình
giáo dục và đào tạo phải chuẩn bị và trang bị cho nguồn nhận lực để đáp ứng nhu cầu
tương lai và các thách thức sẽ đến.
Giả định 2: Đào tạo nhiều thì kỹ năng làm việc càng tốt. Vì nhu cầu tương lai khó dự
báo nên xu hướng đào tạo cho nguồn nhân lực là đào tạo toàn diện để có thể làm việc
ở nhiều vị trí công việc. Các kỹ năng mà người lao động phải đáp ứng là thích ứng với
sự thay đổi của công nghệ, tinh thần chủ động, có trách nhiệm với công việc.
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Hình 1. Đặc điểm nguồn nhân lực theo mức độ/mô hình phát triển công nghiệp
Mức độ/Mô hình phát triển công nghiệp

Đặc điểm nguồn nhân lực

Kiến thức/Kỹ năng

Mức độ thấp, chủ yếu lắp
ráp và chế biến đơn giản
phục vụ cho thị trường
trong nước

Mức độ trung bình,
ngành công nghiệp nhẹ
hướng xuất khẩu, một số
sản phẩm lắp ráp trong
nước có hàm lượng công
nghệ thấp

Cấu trúc công nghiệp
phát triển theo chiều sâu
nhưng chủ yếu hướng nội
địa; trình độ công nghệ ở
một số lĩnh vực tụt hậu

Nền kinh tế công nghiệp
phát triển theo chiều sâu
và tiên tiến với nhiều
ngành đạt tiêu chuẩn
quốc tế. Sở hữu các thiết
kế và công nghệ.

Biết đọc biết viết, đào tạo
cấp tốc thực hiện công
việc và một số kỹ năng
quản lý công việc

Trình độ học vấn phổ
thông cơ sở và học nghề
và được đào tạo quản lý
tài chính. Có kỹ năng
khoa học và kỹ thuật thấp.
Việc đào tạo tại chỗ chủ
yếu do các công ty hướng
xuất khẩu thực hiện. Các
công ty vừa và nhỏ có kỹ
năng thấp

Giáo dục rộng nhưng chất
lượng thấp. Đào tạo nghề
chất lượng thấp. Cơ sở kỹ
thuật rộng nhưng trường
đào tạo tụt hậụ. Các cơ sở
đào tạo không gắn kết với
doanh nghiệp. Kỹ năng
quản lý và tiếp thị yếu.
Các công ty vừa và nhỏ có
một vài kỹ năng hiện đại.

Chất lượng giáo dục và
đào tạo xuất sắc. Có nhiều
nhà khoa học, kỹ sư, nhà
quản lý trình độ cao. Các
cơ sở đào tạo đáp ứng nhu
cầu của các ngành công
nghiệp. Đầu tư mạnh vào
huấn luyện chính thức và
không chính thức tại
doanh nghiệp. Các công ty
vừa và nhỏ có năng lực và
kỹ năng cao.

Nguồn: Lall (1999)
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Khả năng lĩnh hội công nghệ

Khả năng lĩnh hội công nghệ lắp ráp,
sao chép các thiết kế đơn giản, sửa
chữa máy móc nhưng nhiều hoạt động
vận hành có hiệu quả dưới tiêu chuẩn
thế giới

Các ngành công nghiệp hướng xuất
khẩu đạt tiêu chuẩn thế giới về lắp
ráp, bố trí, quá trình sản xuất, bảo trì.
Một số có khả năng đảm trách thay
đổi nhỏ trong quá trình sản xuất và

sản phẩm. Có rất ít hoặc không có
khả năng phát triển hoặc thiết kế.
Cơ sở công nghệ yếu

Công nghệ đòi hỏi kỹ năng cao và
vốn lớn nhưng thường không hiệu
quả. Thiết bị lắp ráp tụt hậu, áp dụng
công nghệ dựa trên điều chỉnh công
nghệ nhập khẩu. Sự sáng tạo thấp, ít
có sự gắn kết với các trường đại học
và trường công nghệ.

Khả năng giám sát, nhập khẩu, điều
chỉnh công nghệ tiên tiến. Khả năng
thiết kế và phát triển công nghệ phức
tạp. Có sự gắn kết mạnh giữa địa
phương với nhà cung cấp, người
mua, nhà tư vấn, trường đại học và
trường công nghệ

Giả định 3: Các cơ sở giáo dục đóng vai trò trung tâm trong phát triển vốn con người.
Trường học trở thành nơi để dân cư lựa chọn để nâng cao kiến thức và kỹ năng cần
thiết.
Giả định 4: Người lao động tự nâng cao kỹ năng. Để đáp ứng tốt những yêu cầu của
công việc luôn biến đổi, người lao động cần nhận dạng những yêu cầu mà công việc
đòi hỏi để tự nâng cao kỹ năng. Đó cũng là cách giúp người lao động giữ vững lợi thế
cạnh tranh của chính mình trên thị trường lao động.
Giả định 5: Đào tạo tăng khả năng có việc làm. Tại Việt Nam người lao động khi có
sự chứng nhận từ các các cơ sở giáo dục đào tạo có nhiều cơ hội có việc làm. Ngoài ra
theo xu hướng chung ngành dịch vụ đang phát triển và các công ty vừa và nhỏ được
thành lập nên việc đào tạo người lao động do doanh nghiệp thực hiện.
Giả định 6: Đào tạo để bù đắp sự thiếu hụt nhân lực. Có nhiều vị trí công việc cần
người nhưng không có đủ nhân lực đáp ứng. Theo Sørensen & Kalleberg (1994), vấn
đề là do người lao động không có những kỹ năng mà thị trường đòi hỏi. Vì vậy đào
tạo là cách để thu hẹp cầu và cung các công việc trên.
Giả định 7: Có việc làm và thất nghiệp là điều hiển nhiên. Thị trường lao động là thị
trường năng động, điểm cân bằng cung cầu lao động luôn thay đổi và không chỉ bị tác
động bởi các yếu tố kinh tế mà còn gồm các yếu tố xã hội.
Theo Lall (1999) việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện trên bốn đối
tượng: (1) nhân viên, (2) kỹ thuật viên, quản đốc, kỹ sư, (3) nhà quản lý, và (4) nhà
khoa học.
1. Nâng chất lượng cho nhân viên
- Tăng lượng và chất giáo dục, đào tạo và đào tạo lại nhân viên theo hướng đáp ứng
nhu cầu của xã hội và nền công nghiệp. Nhân viên được đào tạo phải được trang bị kỹ
năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và nhu cầu công việc.
- Trang bị cho nhân viên tinh thần làm việc có trách nhiệm và kỷ luật, tinh thần làm
việc nhóm, có khả năng đề xuất cải tiến sản phẩm và quá trình.
- Phát triển đa dạng các trường đào tạo công nghệ chuyên biệt dưới sự điều hành của
các hiệp hội ngành nghề, các công ty, nhà nước và các tổ chức quốc tế để người lao
động có cơ hội tiếp cận được đào tạo và huấn luyện.
2. Nâng chất lượng cho kỹ thuật viên, quản đốc và kỹ sư
- Giáo dục và đào tạo kỹ năng quản lý làm việc nhóm, vận hành quản lý chất lượng
toàn diện, đề xuất cải tiến sản phẩm, quá trình.
- Kỹ sư được đào tạo trình độ cao có kiến thức thực tiễn về công nghệ ngành và đáp
ứng nhu cầu ngành, có khả năng đảm trách nhiệm vụ thiết kế sản phẩm và quá trình,
quản lý chất lượng.
3. Nâng chất lượng cho giới quản lý
- Nhà quản lý có khả năng đề xuất và quản lý hệ thống trong đó tương tác mạnh với
nhà cung cấp và người mua, theo kịp tiến trình toàn cầu hóa, nắm bắt và xử lý luồng
thông tin để ra quyết định.
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-Nhà quản lý dám thay đổi cách quản lý truyền thống, xem nhân viên là tài sản, tạo
điều kiện cho nhân viên nâng cao kiến thức và kỹ năng.
4. Nâng chất lượng các nhà khoa học
- Các nhà khoa học phải nâng cấp và tự nâng cấp để không còn tình trạng nhà khoa
học “bình dân” mà phải là nhà khoa học “cao cấp”, tức có các công trình có giá trị
khoa học và ứng dụng.
Việc nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực có thể thực hiện ở nhiều nơi như đào
tạo chính quy trong các trường trung học, cao đẳng, đại học, trường nghề, huấn luyện
tại công ty, huấn luyện chuyên biệt ngoài công ty, học việc, tu nghiệp hoặc đào tạo tại
doanh nghiệp. Đào tạo và huấn luyện tại doanh nghiệp chứng minh là cách hiệu quả
và kinh tế để phát triển kỹ năng cho người lao động (Tan & Batra, 1995) vì chủ doanh
nghiệp biết rõ nhu cầu kỹ năng cần có ở người lao động. Thậm chí các nghiên cứu cho
thấy huấn luyện tại doanh nghiệp tạo ra lợi tức cao hơn các chương trình đào tạo khác
sau tốt nghiệp cho người lao động tại các nước phát triển và đang phát triển (Lall,
1999) vì các chương trình đào tạo có thể trang bị cho người lao động các kỹ năng
không cần thiết hoặc không thích hợp.
Những yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo và huấn luyện người lao động tại doanh nghiệp
(Lall, 1999):
- Trình độ người lao động: người lao động có trình độ cao sẽ tiếp thu tốt hơn từ khóa
đào tạo hoặc huấn luyện.
- Quy mô doanh nghiệp: doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc doanh nghiệp hướng xuất
khẩu hoặc doanh nghiệp công nghệ cao có xu hướng huấn luyện người lao động nhiều
hơn các doanh nghiệp khác.
- Khả năng huấn luyện của chủ doanh nghiệp: doanh nghiệp nhỏ thì khả năng này của
chủ doanh nghiệp càng yếu
- Có sẵn các cơ sở đào tạo công hoặc tư thục có chương trình đào tạo tương tự ở chi
phí thấp.
Tuy vậy việc nâng chất lượng nguồn nhân lực có thể thất bại nếu nguồn nhân lực cung
cấp không đáp ứng đúng nhu cầu của nền kinh tế. Vì nâng chất lượng cho nguồn nhân
lực cũng giống như một dạng đầu tư vào vốn con người cũng cần có cơ sở dự báo để
tránh hoặc giảm rủi ro. Vì vậy cần có sự tham gia của nhà nước. Sự tham gia của nhà
nước thể hiện ở các mặt sau:
- Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực của nền kinh tế để thiết lập chiến lược giáo dục và
đào tạo trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục đại học cao đẳng, giáo dục sau đại
học và đào tạo nghề. Tuy nhiên việc dự báo nguồn nhân lực là điều khó khăn, thường
chỉ dự báo ngắn hạn còn độ chính xác trong trung và dài hạn thì không thể chắc chắn.
- Khuyến khích các trường đại học, viện nghiên cứu trang bị cơ sở vật chất để nhà
khoa học, nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu đáp ứng nhu cầu của các ngành nghề
và có sự liên kết với doanh nghiệp.
- Khuyến khích các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài
nước tham gia giáo dục và đào tạo nhân lực.
-5-

- Có chính sách và tạo môi trường khuyến khích tinh thần học tập suốt đời trong dân
cư.
- Thông qua các cơ sở giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội học tập cho các đối tượng có
nhu cầu và khả năng, giúp các đối tượng này cải thiện địa vị kinh tế để từ đó giảm sự
bất bình đẳng trong xã hội.
Bản thân người lao động cũng phải tự đầu tư như giả định 4 của Bouchard (1998). Có
bằng chứng cho thấy đầu tư của cá nhân vào các kỹ năng cao sẽ gia tăng cơ hội có thu
nhập cao (Mayer, 2000). Tuy vậy việc đầu tư quá mức có thể dẫn đến thừa lao động
có kỹ năng và thu nhập giảm hoặc chảy máu chất xám vì người lao động không thể
tìm việc phù hợp với kỹ năng và ý muốn tại địa phương (Mavromaras, McGuinness et
al., 2007).
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