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Tóm tắt: Bài viết nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguồn nhân lực và nhân lực
chất lượng cao đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Những thách thức về
phát triển nguồn nhân lực được xem xét dựa trên phân tích thực trạng đào tạo và sử dụng
nhân lực hiện nay đặt trong điều kiện đặc thù của khu vực Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó,
tác giả đưa ra một số định hướng chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực và nhân lực
chất lượng cao, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của khu vực này.
Từ khóa: nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao, phát triển bền vững, Tây Nam Bộ.

1. Mở đầu
Để phát triển, các quốc gia cần có đủ các nguồn lực như tài nguyên thiên nhiên, đất
đai, lao động, vốn tài chính, khoa học và công nghệ v.v… trong đó nguồn lực con người
như một năng lực nội sinh có vai trò quan trọng nhất, quyết định sự thành công hay thất
bại đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội (Boozer, 2003; Kim, 2012). Đối với
một quốc gia, dù được thiên nhiên ưu đãi, hay có lợi thế tài nguyên phong phú, song nếu
không có nguồn nhân lực có trình độ và năng lực thì quốc gia đó khó có thể tăng trưởng
và phát triển bền vững (Kim, 2008). Sự phát triển thần kỳ của các quốc gia và vùng lãnh
thổ Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hông Kông (Trung Quốc) đều có sự
đóng góp quan trọng của nguồn nhân lực và nhân lực chất lương cao (Powell và Lindsay,
2010; Đặng Nguyên Anh, 2014).
Tuy nhiên, hiện vẫn có những cách hiểu khác nhau về nguồn nhân lực. Theo nghĩa
rộng, nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã hội, cung cấp
nguồn lực con người cho sự phát triển của một ngành, địa phương, khu vực hay quốc gia.
Theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lưc là khả năng lao động của xã hội, bao gồm số lượng, chất
lượng và cơ cấu lao động cũng như tiềm năng của mỗi tổ chức, mỗi khu vực, hay mỗi
quốc gia. Cách hiểu chung hiện nay định nghĩa nguồn nhân lực là tổng hoà của yếu tố thể
lực và trí lực tồn tại trong toàn bộ lực lượng lao động xã hội, các kinh nghiệm, kiến thức,
*
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kỹ năng của một dân tộc được vận dụng để sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần phục
vụ cho nhu cầu hiện tại và tương lai. Quan điểm này cũng chỉ ra rằng phát triển và quản lý
nguồn nhân lực phải đảm bảo, tạo điều kiện cho con người phát huy được cao nhất năng
lực và khả năng tiềm tàng vốn có của mình, cống hiến tối đa trong những vị trí tốt nhất
(Lê Thị Hồng Điệp, 2012).
Nhân lực chất lượng cao là một bộ phận của nguồn nhân lực, có khả năng đáp ứng
những yêu cầu phức tạp của công việc, từ đó tạo ra năng suất và hiệu quả cao trong công
việc, có những đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của cộng đồng nói
riêng và cho toàn xã hội nói chung. Nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo cơ bản
về nghề nghiệp, đầy đủ kỹ năng, sức khoẻ và phẩm chất tốt, có khả năng vận dụng sáng
tạo những tri thức, những kỹ năng đã được đào tạo vào quá trình lao động sản xuất nhằm
đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Nhân lực chất lượng cao không chỉ vượt
trội về trí tuệ, chất xám, kỹ năng lao động mà còn có năng lực thích ứng nhanh với những
thay đổi nhanh chóng của công nghệ sản xuất. Đây là bộ phận lao động xã hội có trình độ
tiên tiến, đóng vai trò quyết định sự phát triển của nền kinh tế tri thức (Đảng Cộng sản
Việt Nam, 2011).
Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao là vấn đề cấp thiết ở các
quốc gia. Xét trên bình diện lý luận và chính sách - thể chế cho thấy phát triển nguồn
nhân lực có chất lượng là chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng và cấp bách. Thực tế
hiện nay cho thấy lợi thế so sánh của tăng trưởng kinh tế đang chuyển từ yếu tố giàu tài
nguyên, nhiều vốn, nhân công rẻ sang lợi thế về sản phẩm trí tuệ sáng tạo và nhân lực
chất lượng cao. Cần có cách tiếp cận mới đối với nguồn nhân lực và phát triển nguồn
nhân lực chất lương cao. Thời kỳ tăng trưởng kinh tế dựa vào nhân lực giá rẻ và tham
dụng vốn đã kết thúc. Để có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, các quốc gia, trong
đó có Việt Nam, cần đổi mới mô hình tăng trưởng và tạo ra được động lực mới dựa trên
tăng năng suất lao động trên cơ sở một nguồn nhân lực sáng tạo và lành nghề, giàu tri
thức khoa học - công nghệ. Nếu biết sử dụng hiệu quả, nguồn nhân lực chất lượng cao
sẽ góp phần quyết định vào sự thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế
và phát triển bền vững đất nước.
1.1.

m t

u

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã xác định ba khâu
đột phá chiến lược, trong đó có vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong giai
đoạn hiện nay, với nội dung cụ thể là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn
nhân lực chất lượng cao, tập trung đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân;
gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học,
công nghệ. Về nhận thức và quan điểm chỉ đạo, cần xác định rõ nguồn nhân lực chất
lượng cao là tài nguyên quý giá nhất của đất nước, phải lấy nguồn lực con người làm tài
nguyên thay thế cho các nguồn lực vật chất. Vì vậy, phải làm cho mọi cấp, mọi ngành,
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mọi người thấy có trách nhiệm trong việc đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực,
biến chất lượng và số lượng nhân lực thành lợi thế cạnh tranh để phát triển.
Văn kiện Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đại hội đã xác định nhiệm vụ
hiện nay là “phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập
trung đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ giữa phát
triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ” (Đảng Cộng sản
Việt Nam, 2016). Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như làm thế nào để Việt Nam có được đội
ngũ chuyên gia, doanh nhân giỏi? Làm thế nào để hệ thống giáo dục - đào tạo và dạy
nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội và nền kinh tế? Làm thế nào để triển khai các chương
trình đề án đào tạo nhân lực trong các ngành mũi nhọn trước tác động ngày càng mạnh
mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4.0)?
Giống như Tây Bắc và Tây Nguyên, khu vực Tây Nam Bộ là địa bàn có trình độ
phát triển thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Nếu không rút ngắn được khoảng
cách sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Chủ trương đột phá về phát triển nguồn nhân lực là hoàn toàn đúng, là điều kiện tiền đề
cho các khu vực nói trên phát triển trên mọi phương diện kinh tế, xã hội, môi trường.
Những câu hỏi nêu trên cũng được đặt ra đối với các tỉnh Tây Nam Bộ, nhất là việc dạy
nghề cho nông dân, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và có việc làm phù hợp với tay
nghề đào tạo.
Yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp bách, nhất là với những ảnh
hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu tại các địa phương thuộc Tây Nam Bộ. Vì lý do đó,
trong giai đoạn 2016-2020, không thể dựa vào tăng số lượng lao động để tăng trưởng mà
phương thức đúng đắn và ổn định lâu dài cho phát triển bền vững của Tây Nam Bộ là sử
dụng nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng tiên tiến, kết hợp với ứng dụng khoa học - công
nghệ để có thể tăng năng suất lao động, thúc đẩy giá trị gia tăng của các sản phẩm chủ
lực. Muốn vậy, cần quan tâm đẩy mạnh từ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù
hợp và đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của vùng.
1.2.

chí h sách - thể chế

Một trong những quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam được thể hiện qua
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 là “phát triển nhanh gắn với
phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt” với những luận điểm cụ thể như: “phát triển
bền vững về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế. Đẩy mạnh
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất,
hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát
triển kinh tế tri thức”1. Chiến lược còn khẳng định phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất
1

Xem Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2011).
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là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền
giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng
khoa học, công nghệ là một trong ba đột phá chiến lược.
Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển bền vững Tây
Nam Bộ là sự cụ thể hóa quan điểm phát triển bền vững vào một vùng cụ thể và đóng góp
quan trọng vào việc thực hiện các khâu đột phá của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
đối với khu vực Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Chính phủ đã ban hành
Quyết định QĐ2770/TTg để triển khai Kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị về phương
hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng
vùng Tây Nam Bộ đến 2020. Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30/6/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long
giai đoạn 2011-2015 đã đặt mục tiêu tạo bước đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền
vững của vùng Tây Nam Bộ.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trên địa
bàn cả nước, trong đó có Tây Nam Bộ, đã xây dựng chiến lược và các đề án phát triển
nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phù hợp với đặc thù địa phương và bám sát
với Chiến lược phát triển triển nhân lực thời kỳ 2011-2020. Các nghị quyết của Tỉnh ủy
ban hành đã nhấn mạnh thiếu hụt, bất cân đối trong cơ cấu nguồn nhân lực của địa
phương, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nhân lực chất lượng cao như: thu
hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc (làm việc lâu dài, ngắn hạn hoặc bán thời
gian); chọn và cử học viên đi đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài (kể cả thu hút
đào tạo người đang học đại học và sau đại học); bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao phục
vụ cho các doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội.
2. Thuận lợi và thách thức của nguồn nhân lực đối với phát triển bền vững khu
vực Tây Nam Bộ
Tây Nam Bộ nằm về phía cực Nam Việt Nam. Phía Đông giáp biển Đông. Phía Tây
giáp vịnh Thái Lan. Phía Nam giáp Thái Bình Dương. Phía Tây Bắc giáp Campuchia.
Phía Đông Bắc tiếp giáp vùng Đông Nam Bộ. Với tổng diện tích tự nhiên là
40.518,5 km², và dân số 17.478.900 người, Tây Nam Bộ có 13 tỉnh/thành2. Dân số Tây
Nam Bộ ước tính đạt gần 19 triệu người vào năm 2020 (Tổng cục Thống kê, 2014). Đây
là địa bàn rộng và đông dân cư đứng thứ hai (sau Đồng bằng sông Hồng) trong 8 vùng
kinh tế - xã hội của cả nước. Thế mạnh nông nghiệp của Tây Nam Bộ là lúa gạo, trái cây
và thủy sản. Nông nghiệp vùng Tây Nam Bộ có hai nhiệm vụ quan trọng vừa sản xuất
đảm bảo an ninh lương thực, vừa sản xuất thương mại để xuất khẩu. Tây Nam Bộ đóng
góp khoảng 27% vào GDP cả nước, sản xuất 55% sản lượng lương thực, chiếm 90%
2

Gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu
Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, và Cà Mau.
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lượng gạo xuất khẩu của cả nước (Trần Hữu Hiệp, 2013). Tây Nam Bộ còn có vị trí thuận
lợi cho khai thác và nuôi trồng thủy hải sản, du lịch sinh thái, cũng như khá thuận lợi
trong giao thông hàng hải, hàng không nối liền giữa các quốc gia Nam Á và Đông Á.
Tuy khu vực Tây Nam Bộ có nhiều lợi thế về địa lý tự nhiên, về sản phẩm mũi
nhọn, nhưng khu vực này chưa phát huy hết tiềm năng, thiếu khả năng liên kết, hợp tác
hiệu quả trên phạm vi vùng. Kinh tế Tây Nam Bộ phát triển chưa bền vững, chất lượng
tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Thu nhập bình quân đầu người
tuy được cải thiện nhưng vẫn chưa đạt mức bình quân chung của cả nước. Nông nghiệp
có lợi thế nhưng chưa khai thác tốt tiềm năng và các mặt hàng nông sản chủ lực, mặc dù
nông nghiệp là kinh tế mũi nhọn của vùng, song chưa tạo được thương hiệu nên giá cả
không ổn định. Nền kinh tế nông nghiệp của Tây Nam Bộ đến nay vẫn manh mún, đầu ra
yếu, lại chịu rủi ro cao, và luôn bị đe dọa bởi nguy cơ nước biển dâng, dịch bệnh dưới tác
động của biến đổi khí hậu.
Thực trạng phát triển hiện nay của Tây Nam Bộ còn nhiều hạn chế, chưa tương
xứng với tiềm năng và lợi thế của khu vực. Nguồn nhân lực của khu vực này được hình
thành chủ yếu từ dân số tại chỗ. Tỷ lệ người lao động nhập cư đến từ nơi khác chiếm tỷ
trọng tương đối thấp tại khu vực Tây Nam Bộ, nhưng số lượng lao động và người dân ở
đây rời quê hương đi làm ăn xa ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Hơn
nữa, do lịch sử phát triển của vùng đất Nam Bộ nên trình độ và nhận thức của người dân
còn hạn chế. Người lao động ở đây hầu hết xuất thân chủ yếu từ các vùng nông thôn
nghèo nên trình độ học vấn và trình độ chuyên môn - kỹ thuật thấp. Trước thực tế khó
khan đó, đào tạo và nâng cao trình độ lành nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhân
lực vùng Tây Nam Bộ là một trong những đòi hỏi cấp bạch để tăng năng suất lao động,
hiệu quả tăng trưởng để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
Tuy nhiên, Tây Nam Bộ đang thiếu lao động lành nghề để phát triển các ngành kinh
tế chủ lực như nông nghiệp, thủy sản, du lịch, đặc biệt là để có thể tham gia vào chuỗi giá
trị toàn cầu. Năng suất lao động vẫn thấp, chưa có sự tương thích giữa tốc độ tăng trưởng
nhân lực qua đào tạo với tốc độ tăng năng suất lao động (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2011).
Trong khi đó, các tỉnh Tây Nam Bộ lại đang có xu hướng hình thành nhanh các khu công
nghiệp và nhà máy nhiệt điện nên dẫn đến tình trạng đầu tư trùng lặp, gây ô nhiễm và hủy
hoại môi trường trên toàn vùng.
Tây Nam Bộ có nhiều mặt phát triển chậm so với các vùng miền khác, nhất là hạ
tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế. Chất lượng nguồn nhân
lực, nhất là nhân lực chất lượng cao còn hạn chế ở khu vực này. Chất lượng cơ sở giáo
dục và dạy nghề vẫn thấp hơn so với các vùng khác. Trang thiết bị giảng dạy thiếu, lạc
hậu, giáo viên dạy nghề thiếu về số lượng, chất lượng chưa tốt, lại chủ yếu dạy nghề ngắn
hạn, học xong không bố trí được việc làm... Mặc dù đã có một nhận thức khá thống nhất
về phát triển bền vững và vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội vùng
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Tây Nam Bộ, song nhận thức đó còn dừng lại ở mức phổ quát chung chung và đương
nhiên, từ nhận thức đến thực tiễn vẫn còn có những khoảng cách.
3. Một số định hƣớng chính sách
Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao trên quan điểm phát triển bền
vững là một đột phá và cấp bách đối với vùng Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn
ít các công trình nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao cho
sự phát triển của khu vực này. Trong tầm nhìn của người lãnh đạo, của các nhà quản lý
cho đến doanh nghiệp, người dân đang cư trú tại các địa phương vùng Tây Nam Bộ thì đã
đến lúc cần có những giải pháp đồng bộ và đột phá để phát triển khu vực.
Các nghiên cứu hiện có về Tây Nam Bộ tập trung nhiều vào các vấn đề giảm nghèo,
phát triển nông nghiệp và thủy sản, đặc điểm văn hóa, tôn giáo, dân tộc, ứng phó với nước
biển dâng và tác động của biến đổi khí hậu. Đây là khoảng trống cần được khắc phục.
Cần có những nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực của vùng, đánh giá được năng lực
thích ứng, tính sáng tạo và kỷ luật của nhân lực vùng Tây Nam Bộ nhằm xây dựng chiến
lược phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao tại khu vực này.
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và thực hiện khá nhiều
chính sách cùng với sự hỗ trợ tích cực thúc đẩy phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao
chất lượng nhân lực của Tây Nam Bộ. Các hoạt động bao gồm việc tập trung đầu tư xây
dựng các trường đại học, cao đẳng nghề nhằm đào tạo kỹ năng cho khu vực này góp phần
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng,
song các chính sách này chưa thực sự dựa trên quan điểm phát triển bền vững. Thay vào
đó, các địa phương đều tập trung nguồn lực để tăng trưởng. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh
tế được nhấn mạnh quá mức dẫn đến những hệ lụy về môi trường, thậm chí còn đánh đổi
môi trường sinh thái để tăng trưởng.
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực Tây Nam Bộ cần đặc biệt chú ý
đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ, các chuyên gia và cán bộ khoa học (nhất
là trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp). Cần chú ý đến chính sách sử dụng và đãi ngộ
đối với các chuyên gia giỏi, có trình độ và năng lực, đồng thời tạo dựng được môi trường
làm việc say mê, tự do sáng tạo và dân chủ. Trong bối cảnh khoa học - công nghệ hiện
diễn ra như vũ bão, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cần được ưu tiên như một khâu
đột phá trong công nghiệp quá, hiện đại hóa khu vực Tây Nam Bộ.
Cần khẩn trương xây dựng được chiến lược và hệ thống giải pháp phát triển nguồn
nhân lực Tây Nam Bộ phù hợp với đặc điểm kinh tế, dân số, lao động, xã hội, môi trường
của khu vực này, gắn với yêu cầu phát triển bền vững của chính những lĩnh vực này. Bên
cạnh đó, phải tiến hành những dự báo chính xác, kịp thời về nhu cầu nhân lực và nhân lực
chất lượng cao cho các tỉnh thành Tây Nam Bộ cũng như cho các ngành kinh tế chủ lực
của khu vực này. Rất cần những nghiên cứu dự báo xác định được nhu cầu phát triển
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nguồn nhân lực theo các ngành, lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp, thủy hải sản, công
nghiệp dịch vụ gắn với phát triển nông thôn Tây Nam Bộ.
Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi Tây Nam Bộ phải có chiến lược
thích hợp đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao thông qua
quá trình chọn lựa, đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và đánh giá nhân lực. Cần tập trung làm
rõ và dự báo nhu cầu của các địa phương khu vực Tây Nam Bộ về việc sử dụng nhân lực
và nhân lực chất lượng cao, tích cực hội nhập và liên kết vùng trong phát triển nguồn
nhân lực và nhân lực chất lượng cao vùng Tây Nam Bộ. Đánh giá triển vọng và tiềm năng
phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao ở Tây Nam Bộ đặt trong bối cảnh
phát triển và hội nhập của đất nước. Có như vậy mới phát huy được vai trò quan trọng của
phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững.
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