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Những tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc 
biệt là “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đang 
thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ tất cả các lĩnh vực theo 
xu hướng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức. 
Các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển 
trong khu vực ASEAN thông qua con đường hợp tác 
dưới nhiều hình thức khác nhau, hoàn toàn có thể khắc 
phục được những thiếu hụt về vốn đầu tư và tiến bộ 
khoa học-kỹ thuật để phát triển. Nguyên nhân cốt lõi 
kìm hãm sự phát triển không còn là cơ sở vật chất, tài 
nguyên thiên nhiên hạn chế mà là hạn chế về năng lực 
sáng tạo của con người bởi con người là nguồn lực vô 
tận, là nhân tố quyết định, là mục tiêu của sự phát triển. 

Khu vực ASEAN với qui mô dân số trên 649 triệu người1 
nhưng mức độ phát triển nguồn nhân lực của các quốc 
gia thành viên ASEAN về cơ bản vẫn còn  

hạn chế và có sự phân hóa rất khác nhau. Ba quốc gia 
Sing-ga-po, Bru-nêi và Ma-lai-xia có chỉ số phát triển 
con người (HDI) thuộc nhóm rất cao (trên 0.8); ba quốc 
gia Thái Lan, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xia và Việt Nam 
thuộc nhóm cao (từ 0.7-0.8); ba quốc gia còn lại dù đã 
có nhiều tiến bộ trong những năm qua nhưng vẫn ở 
nhóm trung bình (0.56-0.69)2.  

 

 

                                              
1 The Asean Secretariat (2019), Asean Statistical Yearbook 2019. 
2 UNDP (2020), Human Development Index Report 2020. 
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Tại sao phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên 
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Mức độ chênh lệch về phát triển nguồn vốn nhân lực 
(Human Capital Index-HCI) giữa các nước ASEAN còn 
lớn: trong khi chỉ số HCI của Sing-ga-po là 73.28, xếp thứ 
11 toàn cầu thì Việt Nam và In-đô-nê-xia mới chỉ là 
62.19 xếp thứ 64 và 65 toàn cầu; Lào là 58.36, My-an-
ma là 57.67 và Cam-pu-chia là 57.28 xếp thứ hạng 
tương ứng là 84, 89 và 92 toàn cầu3. 

ASEAN đang nổi lên là một khu vực kinh tế năng động, 
là trung tâm phát triển, đổi mới sáng tạo của Thế giới. 
ASEAN hiện đang là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới4. 
Trước những thay đổi nhanh chóng của kinh tế số, các 
nước thành viên đều xác định nguồn nhân lực chất 
lượng cao chính là chìa khóa để nâng cao năng suất lao 
động và khả năng cạnh tranh của khu vực. 

 

Do vậy, phát triển nguồn nhân lực được xác định là ưu 
tiên hàng đầu của các quốc gia thành viên, là ưu tiên 
của Cộng đồng ASEAN và là một trong ba mục tiêu của 
ASEAN (được ghi trong Hiến chương ASEAN), bao gồm: 
phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy phát triển bền 
vững; và tăng cường khả năng phục hồi của khu vực. Nói 
cách khác, trong điều kiện thế giới đang đổi thay nhanh 
chóng, ASEAN xác định lấy con người là trung tâm của 
quá trình phát triển bởi xét đến cùng thì tăng trưởng và 
phát triển bền vững cũng là để phát triển con người và 
vì con người. Cũng vì l{ do này, phát triển nguồn nhân 
lực được Việt Nam chọn là một trong những ưu tiên của 
Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, góp phần thúc đẩy 
phát triển của Cộng đồng Kinh tế, tăng cường khả năng 
chủ động thích ứng của ASEAN như đã nêu trong Chủ đề 
của Năm Chủ tịch ASEAN 2020. 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ số và tự động hóa đang tác động và làm 
biến đổi các nền kinh tế và xã hội trong ASEAN - đặc 
biệt là tính chất công việc và các kỹ năng mà công việc 
yêu cầu. Phạm vi của các công việc được xử l{ bởi công 
nghệ ngày càng mở rộng. Sản xuất hàng loạt không còn 
nghĩa là sử dụng nhiều lao động mà quan trọng hơn, 
đó là người lao động phải được trang bị kỹ năng để 
làm việc với các công nghệ tiên tiến; thực hiện các 
nhiệm vụ mà công nghệ khó hoặc không thể xử l{ 
được. Thực tiễn cũng đang chứng kiến nhiều việc làm 
truyền thống, năng suất thấp dần mất đi và các hình 
thức việc làm mới dựa trên nền tảng kinh tế số đang 
ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Một nghiên cứu gần 
đây cho thấy, trong 10-15 năm tới khoảng 1/3 công 
việc hiện tại sẽ thay đổi do tác động của công nghệ 
thông tin, robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo; 
khoảng 40% lao động toàn cầu sẽ không có kỹ năng 
phù hợp với công việc của họ; sự thiếu hụt lao động có 
kỹ năng và sự không phù hợp về kỹ năng của lực lượng 
lao động hiện tại đã làm mất đi 6% GDP; tương đương 
5.000 tỷ đô la mỗi năm trên toàn cầu. Tuy nhiên, nếu 
các quốc gia tập trung phát triển kỹ năng của người lao 
động, GDP có thể tăng thêm 2%.  

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, hòa bình và hợp 
tác vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh sẽ ngày càng gay 
gắt, đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực để tận 
dụng tốt các cơ hội từ hợp tác và vượt qua các thách 
thức của cạnh tranh. Cộng đồng ASEAN nói chung và 
Việt Nam nói riêng xác định phát triển nguồn nhân lực 
thông qua phát triển kiến thức, năng lực và kỹ năng là 
nền tảng để nâng cao khả năng cạnh tranh của mỗi quốc 
gia và các ngành công nghiệp trong chuỗi giá trị. Để phát 
triển nguồn nhân lực ASEAN thành công, cần chủ động 
đẩy mạnh các cải cách và đổi mới theo hướng: (1) giáo 
dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường, chú 

 

                                              
3 World Economic Forum, The Global Human Capital Report 2017, Preparing people for the future of work 
4 The Asean Secretariat (2019), Asean Integration Report 2019. 

Phát triển kiến thức, năng lực và kỹ năng là 
nền tảng để phát triển nhân lực và nâng cao 
khả năng cạnh tranh của mỗi quốc gia 
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trọng đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng các tiêu 
chuẩn chất lượng nghề nghiệp của các quốc gia công 
nghiệp phát triển; đồng thời, thúc đẩy công nhận trình độ 
nghề nghiệp đào tạo giữa các quốc gia thành viên trong 
Cộng đồng ASEAN để thúc đẩy dịch chuyển lao động nội 
khối và khai thác tối đa năng lực đóng góp của lao động 
cho phát triển; (2) khuyến khích học tập suốt đời để nâng 
tầm kỹ năng, đảm bảo duy trì việc làm và thích ứng với 
các hình thức việc làm mới; (3) phát triển và nâng cao 
hiệu quả quản trị thị trường lao động để cân đối, điều tiết 
tốt quan hệ “cung-cầu”; (4) thúc đẩy và có chính sách 
khuyến khích phát triển việc làm thỏa đáng để đảm bảo 
quyền và ngày càng nâng cao phẩm giá của người lao 
động ở nơi làm việc; và (5) củng cố và tăng cường an sinh 
xã hội để hỗ trợ tốt hơn cho những người yếu thế, dễ bị 
tổn thương trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh, thay 
đổi công nghệ sản xuất và biến đổi khí hậu. 
 

 

Đặc biệt, việc ASEAN ra Tuyên bố ASEAN về phát triển 
nguồn nhân lực cho thế giới việc làm đang thay đổi với 
lộ trình thực hiện cụ thể vừa là cơ sở, vừa là sự đồng 
thuận của Cộng đồng ASEAN trong nỗ lực phát triển 
nguồn nhân lực thích ứng kịp thời với xu thế phát triển 
mới của thế giới. Thực hiện Tuyên bố ASEAN, Việt Nam 
và các quốc gia thành viên sẽ có nhiều cơ hội để phát 
triển nguồn nhân lực đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và 
quốc tế; trong đó, việc tham gia vào các Hội đồng giáo 
dục-đào tạo kỹ thuật và nghề ASEAN và việc tăng cường 
học hỏi, chia sẻ các kinh nghiệm và các mô hình thực tiễn 
tốt về phát triển nguồn nhân lực giữa các quốc gia thành 
viên cũng như với các đối tác ngoài ASEAN được kz vọng 
sẽ mang lại nhiều bài học giá trị cho Việt Nam nói riêng và 
ASEAN nói chung trong thực hiện đột phá về phát triển 
nguồn nhân lực để phát triển đất nước giai đoạn 2021-
2030 và những năm tiếp theo. 
 
 
 

 

Khu vực tư nhân là động lực chính của tăng trưởng và 
phát triển kinh tế của hầu hết các quốc gia thành viên 
ASEAN. Ngay như Việt Nam - một nền kinh tế chuyển đổi, 
thì khu vực tư nhân cũng đang nổi lên là động lực chính 
cho tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Doanh 
nghiệp tư nhân chiếm 96,7% tổng số doanh nghiệp cả 

nước và tạo 60,7% tổng số việc làm trong khu vực 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nói 
riêng và ASEAN nói chung đang ngày càng tham gia sâu 
vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. 

 

Tuy vậy, Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN 
cũng không năm ngoài tình trạng chung của thế giới, 
đó là: trình độ giáo dục, kỹ năng và việc làm sẵn có 
không được tận dụng triệt để, dẫn đến hạn chế khả 
năng của các quốc gia trong việc tạo ra giá trị kinh tế từ 
nguồn nhân lực của họ5. Ngoài ra, trong khi nhiều 
thanh niên không thể tìm được một công việc chất 
lượng thì nhiều nhà tuyển dụng lại không thể tìm được 
đúng người cho vị trí tuyển dụng. Cứ gần bốn trong số 
mười người sử dụng lao động cho rằng l{ do chưa 
tuyển dụng được lao động là vì sinh viên mới tốt 
nghiệp thiếu kỹ năng phù hợp. Mặt khác, khoảng 40% 
thanh niên cũng cho rằng họ không quen với các điều 
kiện và yêu cầu thị trường. Trong số những thanh niên 
làm việc, chỉ 55% tìm được việc làm liên quan đến lĩnh 
vực được đào tạo6. 

 

Trong bối cảnh này, những nỗ lực phát triển nguồn 
nhân lực ASEAN cho thế giới việc làm đang thay đổi sẽ 
không thể thành công nếu không có sự tham gia của 
khu vực tư nhân. Các quốc gia thành viên cần tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế và chính sách để tăng cường vai trò 
lãnh đạo của khu vực doanh nghiệp, ngành công 
nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là 
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ và khu 
vực tư nhân; giữa khu vực doanh nghiệp và hệ thống 
các cơ sở giáo dục và đào tạo để gắn kết và nâng cao 
hiệu quả giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, góp 
phần khai thác hiệu quả vốn nhân lực cho tăng trưởng 
và phát triển. 

                                              
5 World Economic Forum (2017), Human Capital Index Report 2017. 
6 McKinsey & Company. 2013. Education to Employment: Designing a System that Works. 

Khu vực tư nhân là một đòn bẩy hỗ trợ khả 
năng cạnh tranh của nguồn nhân lực ASEAN 
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Đầu ra chủ yếu Kế hoạch hoàn thành 

1. Văn hóa học tập suốt đời trong giáo dục, đào tạo và việc làm  

o Nâng cao nhận thức của thanh niên, người lao động và người sử 
dụng lao động về tầm quan trọng của việc đầu tư vào phát triển kỹ 
năng để thích ứng với thế giới việc làm đang thay đổi 

2021-2022 

 

o Các chính sách và sáng kiến hiệu quả xuyên suốt các giai đoạn 
chính của giáo dục và đào tạo (ví dụ như giáo dục cơ bản, GDNN, 
giáo dục bậc cao) và phát triển kỹ năng trong các tổ chức để đáp 
ứngnhu cầu kỹ năng trong hiện tại và tương lai và tạo điều kiện 
cho sự dịch chuyển nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp. 

2021-2025 

 

 

 

o Tận dụng tốt GDNN: vận động ủng hộ GDNN; khuyến khích thống 
nhất các tiêu chuẩn năng lực và sự công nhận TVET trong khu vực 

2020-2023 

2. Giáo dục và việc làm bao trùm cho tất cả mọi người  

o Cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng đào tạo kỹ năng và cơ 
hội việc làm cho tất cả mọi người đặc biệt là phụ nữ, người 
khuyết tật, người cao tuổi, người dân ở nông thôn, vùng sâu vùng 
xa và những người làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

2021-2025 

 

3. Năng lực và trình độ phù hợp nhu cầu của thị trường lao động  

o Hệ thống giáo dục được cải thiện nhằm thúc đẩy các kỹ năng thế 
kỷ 21 

2021-2025 

o Tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức kinh doanh, công 
nghiệp và giáo dục về phát triển nguồn nhân lực 

2021-2025 

o Hệ thống thông tin thị trường lao động hoạt động hiệu quả 2021-2025 

4. Tiếp cận tốt hơn các cơ hội, khả năng có việc làm và việc làm có chất lượng   

o Các chính sách, khung thể chế về lao động, giáo dục, kinh tế gắn 
kết và chủ động thích ứng 

2020-2030 

5. Tài chính và chính sách phát triển nguồn nhân lực hợp lý  

o Các chính sách quốc gia, kế hoạch hành động và khuôn khổ thể 
chế phát triển nguồn nhân lực rõ ràng  

2020-2030 

o Các ưu tiên và nghiên cứu về nhu cầu kỹ năng trong tương lai 
được cung cấp các nguồn lực tài chính đầy đủ  

2020-2030 

 

* Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới đang thay đổi đã được Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 
36 thông qua vào ngày 26 tháng 6 năm 2020. 
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