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PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA NGUỒN NHÂN LỰC
TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
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Abstract: The competencies that workforce need in the context of the industry revolution 4.0
explored by some scholars who have suggested competencies groups for different groups of
workers and backgrounds. However, these competency models need to be analyzed and evaluated
for their suitability when applied in the context of Vietnam. Based on comparing and analyzing the
Vietnam national level framework and the study of the high quality workforce and the competency
models 4.0 worldwide, this article proposes the competencies 4.0 for the high quality workforce in
Vietnam. Based on the proposed competency groups and the analysis of their formation, we define
the role of higher education institutions in developing these competency groups for students.
Keywords: ASK competency model, industry revolution 4.0, higher education.
Để tận dụng tốt thời cơ và vượt qua những nguy cơ,
1. Mở đầu
Cách mạng công nghiệp 4.0 là những nhân tố đặc biệt thách thức từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề
quan trọng, quy định sự phát triển, vận hành xã hội trong khai thác nguồn lực con người, nhất là xây dựng, phát
thế kỉ XXI. Có thể nói, Cách mạng công nghiệp lần thứ triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề đã và đang
tư chính là cơ hội để Việt Nam tiến thẳng vào các lĩnh được đặt ra đối với Việt Nam. Dựa trên các nhóm năng
vực công nghệ cao, tranh thủ các thành tựu do cuộc cách lực được đề xuất và phân tích quá trình hình thành các
mạng này đem lại để đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH năng lực này, bài viết xác định vai trò của cơ sở giáo dục
đất nước, thu hẹp khoảng cách phát triển của Việt Nam đại học trong việc xây dựng và phát triển các nhóm năng
với các nước trong khu vực và trên thế giới. Việc thích lực trên cho sinh viên trong bối cảnh cuộc Cách mạng
ứng đào tạo nguồn nhân lực số đang đặt ra yêu cầu, thách công nghiệp 4.0.
thức không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả các cơ sở 2. Nội dung nghiên cứu
đào tạo, bao gồm cả đại học và dạy nghề. Vì thế, phát 2.1. Tổng quan nguồn nhân lực tại Việt Nam
triển khung năng lực cốt lõi của nguồn nhân lực trong 2.1.1. Thực trạng nguồn nhân lực tại Việt Nam
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các cơ sở đào
Trong chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời
tạo, bồi dưỡng, viện nghiên cứu và các đơn vị làm chính
kì 2011-2020 theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày
sách nhằm mục tiêu tìm ra các giải pháp đẩy mạnh cải
19/04/2011, Chính phủ đã đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu
cách phương pháp GD-ĐT, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa
phát triển nhân lực thời kì 2011-2020, tầm nhìn 2030
học; đào tạo, hướng nghiệp gắn với việc làm và theo nhu
như sau:
cầu của xã hội.
Bảng 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển nhân lực thời kì 2011-2020
Chỉ tiêu
Năm 2010
Năm 2015
Năm 2020
I. Nâng cao trí lực và kĩ năng lao động
1. Tỉ lệ lao động qua đào tạo (%)
40
55
70
2. Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề (%)
25
40
55
3. Số sinh viên đại học, cao đẳng trên 10.000 dân (sinh viên)
200
300
400
4. Số trường dạy nghề đạt đẳng cấp quốc tế (trường)
5
> 10
5. Số trường đại học xuất sắc đạt trình độ quốc tế (trường)
>4
6. Nhân lực có trình độ cao trong các lĩnh vực đột phá
(người)
- Quản lí nhà nước, hoạch định chính sách và luật quốc tế
15.000
18.000
20.000
(người)
- Giảng viên đại học, cao đẳng
77.500
100.000
160.000
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- Khoa học - Công nghệ
40.000
60.000
- Y tế, chăm sóc sức khỏe
60.000
70.000
- Tài chính - Ngân hàng
70.000
100.000
- Công nghệ thông tin
180.000
350.000
II. Nâng cao thể lực
1. Tuổi thọ trung bình (năm)
73
74
2. Chiều cao trung bình thanh niên (mét)
> 1,61
> 1,63
3. Tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (%)
17,5
< 10
Nguồn: Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kì 2011-2020 [1]
Thống kê nguồn nhân lực của Việt Nam qua đào tạo
và phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật cho thấy, điểm
chung là tỉ lệ lao động qua đào tạo có xu hướng tăng lên
nhưng vẫn chiếm một mức khá thấp, xấp xỉ 20% lực
lượng lao động.
Bảng 2. Thống kê tỉ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên
đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo
phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật từ 2012-2016
(Đơn vị tính: %)
Năm
2012 2013 2014 2015 2016
Trình độ
Chưa đào tạo 83,4 82,1 81,8 80,1 79,4
Đã đào tạo
16,6 17,9 18,2 19,9 20,6
Trong đó:
- Dạy nghề
4,7
5,3
4,9
5,0
5,0
- Trung cấp
3,6
3,7
3,7
3,9
3,9
- Cao đẳng
1,9
2,0
2,1
2,5
2,7
- Đại học trở
6,4
6,9
7,6
8,5
9,0
lên
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Bảng 2 cho thấy, Việt Nam có trình độ chuyên môn
kĩ thuật chưa qua đào tạo chiếm tỉ lệ lớn (hơn 80%), mặc
dù tỉ lệ này có giảm qua các năm từ 2012-2016. Điều này
phản ánh thực trạng đáng báo động của nguồn nhân lực
(tuy đông đảo nhưng lại yếu kém về chuyên môn), điều
này là trở ngại lớn cho lao động Việt Nam tham gia vào
thị trường lao động chung trong bối cảnh cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay. Bên cạnh
đó, lực lượng lao động qua đào tạo của Việt Nam ở trình
độ đại học trở lên lại chiếm tỉ lệ cao so với lao động dạy
nghề, trung cấp hoặc cao đẳng. Điều này dẫn đến tình
trạng thừa thầy, thiếu thợ đồng thời còn gây ra sự lãng
phí nguồn lực xã hội cho đào tạo cũng như tạo ra sự phi
hiệu quả trong sử dụng nguồn nhân lực.
2.1.2. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
đến thị trường lao động

100.000
80.000
120.000
550.000
75
> 1,65
<5

Theo chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kì
2016-2021, ban hành kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-CP
ngày 18/11/2016, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, chủ
yếu cần tập trung chỉ đạo điều hành, trong đó có nhiệm vụ
tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới mô hình
và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao
động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Để thực hiện
nhiệm vụ đó, Chính phủ phải quyết liệt thực hiện tái cơ cấu
tổng thể kinh tế và tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo
hướng tăng cường đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ
khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và
năng lực cạnh tranh, xây dựng nền kinh tế năng động, hiệu
quả, hội nhập, bao gồm: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp
gắn với xây dựng nông thôn mới; Phát triển mạnh mẽ các
ngành công nghiệp và xây dựng, từng bước tạo nền tảng
cho CNH, HĐH; Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ.
Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đều dẫn tới
thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu nguồn nhân lực, việc làm.
Cũng giống như ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đó,
Cách mạng công nghiệp 4.0 có tiềm năng đem lại nhiều
lợi ích cho người lao động thông qua việc tăng năng suất
lao động dẫn tới tăng thu nhập, nhiều sản phẩm, dịch vụ
mới được ra đời giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và
đặc biệt là việc mở cửa thị trường lao động, tạo ra nhiều
việc làm mới. Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện
của công nghệ cao, máy móc thông minh, robot có trí tuệ
nhân tạo,... sẽ tác động làm thay đổi lớn đến thị trường lao
động và việc làm trên nhiều góc độ khác nhau. Cung - cầu
lao động, cơ cấu lao động và bản chất việc làm đều bị ảnh
hưởng. Những lĩnh vực dựa vào lao động thủ công, những
ngành nghề gắn với quá trình tự động hóa cũng sẽ bị ảnh
hưởng. Đặc biệt, những lĩnh vực như dệt may, da giày,
điện tử hay những lĩnh vực mà sử dụng nhiều lao động sẽ
là những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Công nghệ 4.0 có thể làm việc liên tục 24/24h, robot
có thể thay thế đối với ngành lắp ráp điện tử, tư vấn, chăm
sóc khách hàng sẽ được trả lời bằng robot tự động. Hay
như trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ có robot nông nghiệp,
người nông dân thay vì phải làm việc trên cánh đồng thì
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giờ đây sẽ trở thành những người quản lí ngay tại cánh
đồng của mình. Như vậy, tác động của Cách mạng công
nghiệp 4.0 đối với việc làm sẽ là sự dịch chuyển từ sản
xuất thâm dụng lao động sang thâm dụng tri thức và thâm
dụng công nghệ. Theo dự báo của Liên hợp quốc, sẽ có
khoảng 75% lao động trên thế giới có thể bị mất việc làm
trong vài thập niên tới. Còn một nghiên cứu khác của Tổ
chức Lao động quốc tế (ILO), khoảng 56% số lao động tại
5 quốc gia Đông Nam Á đứng trước nguy cơ mất việc vì
robot. Trong đó, Việt Nam là một trong những nước chịu
ảnh hưởng nhiều nhất từ Cách mạng công nghiệp 4.0.
Cũng theo dự báo của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong
tương lai, một số ngành nghề ở Việt Nam sẽ biến mất do
tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên,
ở chiều hướng khác, tích cực hơn, Cách mạng công nghiệp
4.0 sẽ tạo thêm ngành nghề, việc làm mới mà người máy
hay robot không thể đáp ứng được, điều đó đòi hỏi người
lao động phải có kĩ năng, trình độ cao mới có thể đáp ứng
được nhu cầu của xã hội. Theo dự báo, tới năm 2025, có
tới 80% công việc sẽ là những công việc mới mà chưa từng
có ở thời điểm hiện nay.
Bên cạnh những tác động to lớn mà Cách mạng công
nghiệp 4.0 đem lại thì cũng có nhiều thách thức được đặt
ra đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, đặc biệt
sẽ làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu lao động và thị trường lao
động. Hệ thống tự động hóa sẽ thay thế dần lao động thủ
công trong toàn bộ nền kinh tế, sự chuyển dịch từ nhân
công sang máy móc sẽ gia tăng sự chênh lệch giữa lợi
nhuận trên vốn và lợi nhuận với sức lao động, điều này sẽ
tác động đến thu nhập của lao động giản đơn và gia tăng
thất nghiệp. Số lượng công việc cần lao động chất lượng
cao ngày càng gia tăng, phát sinh một thị trường việc làm
ngày càng tách biệt: thị trường kĩ năng cao, thị trường kĩ
năng thấp và dẫn đến gia tăng sự phân hóa hoặc tạo ra nhu
cầu việc làm hoàn toàn mới so với trước đây, do vậy cần
có sự chủ động chuẩn bị trong việc đào tạo nguồn nhân
lực, giáo dục nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường.
Theo Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong

tương lai 2018 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công
bố tháng 4/2018, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa
sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chỉ xếp
thứ 70/100 về nguồn nhân lực. So sánh với các quốc gia
trong khu vực Đông Nam Á về chỉ số nguồn nhân lực, Việt
Nam xếp sau Malaysia, Thái Lan, Philippines và chỉ xếp
hạng gần tương đương Campuchia.
2.2. Năng lực cho nguồn nhân lực
2.2.1. Mô hình năng lực ASK (Attitude - Skill - Knowledge)
Bối cảnh và tình hình của thị trường lao động thế giới
luôn biến đổi không ngừng và nguồn lực Việt Nam đang
phải đối mặt với các thách thức lớn từ Cách mạng công
nghiệp 4.0 nên việc xác định và đặt ra các năng lực cần
đáp ứng cho nguồn nhân lực rất quan trọng. Năng lực được
định nghĩa theo rất nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào
bối cảnh và mục đích sử dụng những năng lực đó. Theo
nghĩa chung nhất, năng lực tức là ý thức cầu tiến để tự
vươn lên, khả năng tiếp nhận và vận dụng tổng hợp, có
hiệu quả mọi tiềm năng của con người (tri thức, kĩ năng,
thái độ, thể lực, niềm tin...) để thực hiện công việc hoặc
đối phó với một tình huống, trạng thái nào đó trong cuộc
sống và lao động nghề nghiệp. Năng lực hoàn chỉnh không
có sẵn mà được hình thành nhờ vào quá trình học tập và
rèn luyện.
Vậy nên, năng lực của nguồn nhân lực chất lượng cao
là những đòi hỏi của các công việc, các nhiệm vụ và các
vai trò cần trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao. Mỗi người
đều có những năng lực nhất định, nhưng để có được năng
lực đáp ứng được yêu cầu cao trong công việc thì cần được
đào tạo và rèn luyện theo các tiêu chuẩn trong môi trường
đại học. Theo đó, đánh giá năng lực sẽ phản ánh toàn diện
được chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực trong
mối tương quan với nhu cầu của thị trường lao động. Mô
hình năng lực được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, đó là
mô hình ASK. Benjamin Bloom (1956) được coi là người
đưa ra những phát triển bước đầu về ASK.

K: Kiến thức

Năng lực
A: Thái độ

S: Kĩ năng

Hình 1. Mô hình năng lực ASK
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Đây là mô hình được sử dụng rộng rãi trong hoạt động
đào tạo, trong quá trình quản trị nhân sự hiện nay và cũng
được quan tâm ở các trường đại học, dựa trên ba yếu tố:
- Phẩm chất/Thái độ (Attitude): thuộc về phạm vi
cảm xúc, tình cảm (Affective).
- Kĩ năng (Skills): kĩ năng thao tác (Manual or
physical).
- Kiến thức (Knowledge): thuộc về năng lực tư duy
(Cognitive).
2.2.2. Đề xuất khung năng lực của nguồn nhân lực chất
lượng cao trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Dựa vào mô hình ASK đã nêu ở trên và nghiên cứu
mô hình năng lực cho người lao động làm việc trực tiếp
liên quan đến cuộc Cách mạng 4.0, Prifti và các cộng sự
đã đề xuất 8 năng lực gồm: Lãnh đạo và ra quyết định;
Hỗ trợ và hợp tác; Tương tác và trình bày; Phân tích và
giải thích; Sáng tạo và khái niệm hóa; Tổ chức và thực
thi; Thích ứng và đối phó; Dám thực hiện [2]. Tuy nhiên,
theo nhận định của chúng tôi, dựa vào thực trạng của
nguồn nhân lực Việt Nam, khung trình độ quốc gia và
một số nghiên cứu khác, trong bài viết này, chúng tôi chỉ
đưa ra 5 năng lực như bảng 3 kèm theo các phân tích theo
mô hình ASK.

Năng lực

2.3. Vai trò của giáo dục đại học ảnh hướng đến phát
triển năng lực cho nguồn nhân lực chất lượng cao
trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, cuộc Cách mạng 4.0
sẽ thay đổi tính chất và cơ cấu của nhiều công việc trong
tương lai, do đó yêu cầu nguồn nhân lực phải được trang
bị một số các năng lực phù hợp. Việc xác định, thiết kế
và phát triển các năng lực phù hợp cho sinh viên để giải
quyết các thách thức và thích ứng với cách mạng 4.0 sẽ
trở thành nhiệm vụ quan trọng của giáo dục đại học.
Thứ nhất, các trường đại học cần nghiên cứu, tham khảo
các phân tích năng lực chung mà chúng tôi đề xuất ở trên và
dựa vào tình hình cụ thể đào tạo của từng chương trình, từng
ngành học để đề xuất các năng lực cần có cho sinh viên của
mình nhằm xây dựng các chủ đề đào tạo, các hoạt động
ngoại khóa, phương hướng rèn luyện phù hợp. Trường cũng
cần tranh thủ và tận dụng tốt các nguồn lực bên trong và bên
ngoài để phát triển năng lực cho sinh viên. Một điều quan
trọng cần lưu ý là các năng lực này phải dựa trên cơ sở khoa
học, sự tham gia của rộng rãi các bên liên quan, đặc biệt là
sinh viên và các đơn vị sử dụng lao động trong bối cảnh ranh
giới giữa đào tạo trong nhà trường và thực hành đang có xu
hướng mờ dần bởi sự phát triển của công nghệ.

Bảng 3. Phân tích các năng lực cho nguồn nhân lực chất lượng cao
trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
Thành tố
Phẩm chất/Thái độ (Attitude)
Kĩ năng (Skills)
Kiến thức (Knowledge)
- Học tập suốt đời
- Có tinh thần đổi mới

- Quản lí kiến thức
- Phản biện và đánh giá,
tranh biện

- Nắm vững các kiến
thức nền tảng

Thích ứng với
sự thay đổi

- Làm việc trong môi trường
liên ngành, đa văn hoá.
- Khả năng thích ứng và thay
đổi suy nghĩ

- Quản lí sự phức tạp
- Kĩ năng nghe, nói, đọc,
viết ngoại ngữ

- Kiến thức về kinh tế,
văn hoá, xã hội, pháp
luật

Phân tích và
giải quyết vấn đề

- Khả năng nhận thức vấn đề
- Tự định hướng, đưa ra kết
luận chuyên môn và có thể
bảo vệ được quan điểm cá
nhân

Sáng tạo

Trí tuệ cảm xúc

Tổ chức và quản lí

- Tôn trọng các giá trị đạo đức
- Nhận thức bày tỏ cảm xúc
- Xử lí hài hoà mối quan hệ
trên mạng xã hội và đời thực
- Trách nhiệm cá nhân
- Tinh thần hợp tác
- Ý thức pháp luật
- Ý thức an toàn lao động
- Tuân thủ các nguyên tắc
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- Phân tích
- Khái quát vấn đề
- Giải quyết vấn đề
- Làm việc độc lập
- Làm việc nhóm
- Trình bày và giao tiếp
- Quản lí căng thẳng
- Nhận biết cảm xúc
người khác
- Ra quyết định
- Lãnh đạo
- Tự quản lí và tổ chức

- Hiểu biết sâu rộng các
kiến thức chuyên ngành
- Kiến thức về tối ưu hoá

- Kiến thức về tâm lí học

- Kiến thức về lập kế
hoạch, tổ chức và giám
sát các quá trình trong
một hoạt động cụ thể
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Thứ hai, kết nối với doanh nghiệp trong đào tạo. Trong
bối cảnh Cách mạng 4.0, các trường cần chủ động kết nối
nhiều hơn với doanh nghiệp bởi nhu cầu của thị trường
hiện nay thay đổi liên tục và khó dự đoán, do đó việc phối
hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ thông qua mô hình đại học và
doanh nghiệp gắn kết để đào tạo nguồn nhân lực có năng
lực cao, đạt tiêu chuẩn của thời đại 4.0 và đáp ứng được
yêu cầu của nhà tuyển dụng. Xây dựng và thực hiện mô
hình gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo đại học là một
quá trình và cần có những bước đi thích hợp. Để xây dựng
mô hình gắn kết này, cần bắt đầu từ nghiên cứu nhu cầu
của doanh nghiệp về ngành, nghề, kĩ thuật và công nghệ
áp dụng; yêu cầu về kiến thức, kĩ năng nghề và thái độ của
lao động để xây dựng tiêu chí đầu vào và chuẩn chất lượng
đầu ra. Tiếp đó là đánh giá năng lực thực tế của nhà trường
về quy trình và công nghệ đào tạo, các yếu tố bảo đảm đào
tạo cho kết quả đầu ra là nguồn nhân lực trình độ đại học
đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp để có sự điều chỉnh
hoặc đổi mới cho phù hợp. Trên cơ sở đó, thiết lập mạng
lưới doanh nghiệp theo mô hình gắn kết lựa chọn khả thi.
Việc lựa chọn mô hình gắn kết có thể rất linh hoạt nhưng
nên phát triển mô hình từ thấp đến cao, có thể bắt đầu từ
lựa chọn mô hình với những hình thức gắn kết riêng lẻ,
tiến tới mô hình gắn kết tổng thể, cao hơn là xây dựng nhà
trường thành trường “đại học đào tạo gắn với chuyển giao
công nghệ” và tiến tới xây dựng trường “đại học nghiên
cứu và triển khai”...
Thứ ba, phát triển hình thức đánh giá phù hợp. Các
trường đại học nên phát triển đánh giá sinh viên từ đánh
giá dựa vào kiến thức, kĩ năng thành đánh giá năng lực
nhằm mục tiêu đánh giá sự tiến bộ của người học so với
chính họ hơn là mục tiêu đánh giá, xếp hạng giữa những
người học với nhau. Trong đó, giảng viên tương tác với
người học thông qua các thử thách và tình huống thực tế
trong quá trình dạy, giúp người học hình thành các năng
lực cốt lõi.
3. Kết luận
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối
cảnh mở cửa và hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ như hiện
nay là chủ trương chung trong đường lối đổi mới của
Đảng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường
đại học Việt Nam không chỉ đơn thuần đáp ứng được yêu
cầu cung cấp nguồn nhân lực trong nước mà phải hướng
đến đạt được các yêu cầu của khu vực và thế giới. Muốn
vậy, các trường đại học cần phải đẩy mạnh hơn nữa công
cuộc cải cách đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng
chương trình đào tạo hướng tới các yêu cầu, chuẩn mực
quốc tế. Đồng thời, các trường đại học Việt Nam cần phải
học hỏi kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục và
công nghệ đào tạo tiên tiến; hợp tác, liên kết đào tạo

nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phù hợp với
xu thế hiện nay.
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