
và Hàm ý cho hợp tác công tư

BÁO CÁO TÓM TẮT

trong nâng cao năng lực cho người lao động  
phục vụ công nghiệp 4.0

DOANH NGHIỆP 
TẠI VIỆT NAM 

Thực trạng tham gia của





Báo cáo tóm tắt “Thực trạng tham gia của doanh 
nghiệp tại Việt Nam trong nâng cao năng lực cho 
người lao động phục vụ Công nghiệp 4.0 và hàm ý cho 
hợp tác công tư” nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Đa 
phương của Samsung năm 2021 (MSF 2021), được thực 
hiện bởi Viện Phát triển doanh nghiệp - Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam vào tháng 9/2021.

MỤC LỤC
4	 	1.	Giới	thiệu	về	nghiên	cứu

4	 	2.	Khung	năng	lực	lao	động	đáp 
ứng Công nghiệp 4.0

5	 	3.	Chất	lượng	lao	động	trong	doanh	
nghiệp	ở	Việt	Nam	phục	vụ	CN	4.0

7	 	4.	Thực	trạng	đào	tạo,	bồi	dưỡng	
nâng	cao	năng	lực	cho	người	lao	
động	trong	doanh	nghiệp

7	 	5.	Thực	trạng	hợp	tác	với	các	cơ	sở	
đào	tạo,	bồi	dưỡng	nâng	cao	năng	
lực	lao	động	của	doanh	nghiệp

9	 	6.	Hàm	ý	chính	sách	khuyến	nghị	
với	các	bên

9 Khuyến nghị chính sách với Nhà nước 

9 Khuyến nghị với các cơ sở đào tạo 

10 Giải pháp cho doanh nghiệp 

10 Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức trung gian 



2. KHUNG NĂNG LỰC LAO ĐỘNG 
ĐÁP ỨNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Qua tổng hợp các nghiên cứu hiện nay về khung 
năng lực lao động cho CN 4.0 có thể thấy, khung kỹ 
năng cho CN 4.0 sẽ không thay thế các bộ kỹ năng 
hiện có, thay vào đó, sẽ bổ sung những kỹ năng 
mới. Có nhiều kỹ năng có từ trước, giờ vẫn quan 
trọng (kỹ năng giao tiếp, làm viêc nhóm, quản trị,…) 
nhưng cũng có những kỹ năng mới liên quan trực 
tiếp đến CN 4.0 nhiều hơn (kỹ năng kỹ thuật số). 

Nghiên cứu này đánh giá thực trạng năng lực của 
người lao động và sự tham gia của DN trong đào 
tạo nâng cao các kỹ năng cho người lao động theo 
khung năng lực về kỹ năng của Maisiri et al. (2019), 
tập trung vào hai nhóm kỹ năng chính sau: kỹ năng 
kỹ thuật (kỹ năng công nghệ, kỹ năng lập trình, kỹ 
năng kỹ thuật số) và kỹ năng mềm (kỹ năng tư duy, 
kỹ năng xã hội; kỹ năng cá nhân).

1. GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU
Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang mang lại 
những thay đổi mạnh mẽ trong phương thức sản 
xuất của các doanh nghiệp nhờ việc ứng dụng các 
công nghệ số. Điều này đòi hỏi người lao động cần 
được trang bị thêm các kỹ năng mới phù hợp với 
các phương thức sản xuất trong Công nghiệp 4.0 
(CN 4.0). Chính vì vậy, một trong những yêu cầu đặt 
ra đối với các quốc gia là cần có chiến lượng đào 
tạo và đào tạo lại lực lượng lao động. Để thực hiện 
chiến lược này, ngoài vai trò của các cơ quan nhà 
nước, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì vai trò 
của các doanh nghiệp sẽ ngày càng trở nên quan 
trọng. Sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò của 
người sử dụng lao động trong đào tạo không chỉ 
góp phần giảm bớt gánh nặng cho nhà nước về 

đầu tư cơ sở vật chất, mà còn giúp định hướng, đạo 
tạo những lao động có kỹ năng phù hợp với nhu 
cầu thị trường, đáp ứng những yêu cầu của CN 4.0.

Dựa trên nghiên cứu tổng quan và khảo sát hơn 400 
doanh nghiệp, nghiên cứu này đã tổng hợp được 
các khung năng lực lao động cho CN 4.0, đánh giá 
thực trạng chất lượng lao động trong doanh nghiệp 
đáp ứng yêu cầu CN 4.0 và cung cấp bức tranh về 
sự tham gia của doanh nghiệp tại Việt Nam trong 
đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động 
phục vụ CN 4.0. Các doanh nghiệp được đánh 
giá theo 3 tiêu chí về quy mô (DN lớn và DNNVV), 
ngành nghề kinh doanh (sản xuất và phi sản xuất) 
và sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC).
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Mặc dù có đến 4/5 doanh nghiệp bắt đầu biết và 
1/2 doanh nghiệp quan tâm đến các công nghệ 
đặc thù cho CN 4.0, tuy nhiên chỉ 1/5 số doanh 
nghiệp khảo sát đang sử dụng các công nghệ này. 
Các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tham gia 
GVC thường có sự quan tâm đến các nhóm công 
nghệ cao hơn so với các DNNVV và DN không 
tham gia vào GVC, nhất là ở các công nghệ về an 
ninh mạng, dữ liệu lớn, tích hợp hệ thống và thiết 
bị điều khiển. Điều này một mặt cho thấy lợi thế và 
sự chủ động của các doanh nghiệp lớn, DN tham 
gia vào GVC trong việc tiếp cận các công nghệ 
4.0, mặt khác cũng đặt ra bài toán hỗ trợ cho các 
DNNVV trong việc tiếp cận dần với các công nghệ 
mới để thích ứng với xu hướng phát triển của cuộc 
CMCN 4.0.

Có đến gần 1/2 số doanh nghiệp chưa có sự chuẩn 
bị gì về lực lượng lao động cho CN 4.0 và 39,4% 
doanh nghiệp mới dừng lại ở giai đoạn xây dựng 
kế hoạch và chỉ có 11,8% doanh nghiệp khảo sát 
đã có kế hoạch về lực lượng lao động nhưng chưa 
triển khai và 6% doanh nghiệp đã có kế hoạch và 
đang triển khai có kết quả. Điều này cho thấy sự 
chuẩn bị chậm trễ của các doanh nghiệp trong 
việc chuẩn bị lực lượng lao động cho CN 4.0, nhất 
là các DNNVV và các doanh nghiệp không tham 
gia vào GVC. 

Gần 1/2 số doanh nghiệp đã nhận thấy rằng lao 
động của họ đáp ứng yêu cầu của CN 4.0 ở mức 
độ trung bình và 8,2% doanh nghiệp nhận thấy lao 
động trong doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều hạn 
chế để có thể đón nhận làn sóng CN 4.0.

Xét tổng thể lực lượng lao động, kỹ năng được 
các doanh nghiệp đánh giá cao nhất chính là các 
kỹ năng xã hội và kỹ năng cá nhân, tiếp đến mới là 
kỹ năng tư duy và kỹ năng công nghệ, cuối cùng 
là kỹ năng về kỹ thuật số và kỹ năng lập trình. Điều 
này cho thấy ngay cả trong thời kỳ CN 4.0 thì các 

chỉ 1/5 số doanh nghiệp 
khảo sát đang sử dụng các 
công nghệ đặc thù cho  
CN 4.0

gần 1/2 số doanh nghiệp 
khảo sát chưa có sự  
chuẩn bị gì về lực lượng  
lao động cho CN 4.0

kỹ năng mềm vẫn đóng vai trò quan trọng, tiếp đó 
mới tới các kỹ năng về kỹ thuật. 

Riêng đối với lao động kỹ thuật, kỹ năng quan 
trọng nhất là kỹ năng CNTT cơ bản, tiếp đến là 
nhóm kỹ năng mềm và nhóm kỹ năng liên quan 
đến sử dụng công nghệ. Các doanh nghiệp đánh 
giá khả năng đáp ứng của người lao động kỹ thuật 
chuyên môn hiện nay đang không theo kịp mức độ 
cần thiết ở tất cả các kỹ năng. Khả năng đáp ứng 
của các lao động kỹ thuật hiện nay được đánh giá 
cao hơn ở ứng dụng CNTT cơ bản và các kỹ năng 
mềm so với các kỹ năng liên quan đến kỹ thuật 
phức tạp hơn như kỹ năng mô phỏng, thực tế ảo, trí 
tuệ nhân tạo, tạo nội dung số.

3. CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG  
TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM  
PHỤC VỤ CN 4.0
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Có gần 80% doanh nghiệp đã thực hiện đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người lao động, 
trong đó phần lớn là tự đào tạo cho lao động trong 
doanh nghiệp (chiếm 73,8%) và số ít doanh nghiệp 
bên cạnh việc đào tạo cho nhân lực trong doanh 
nghiệp còn thực hiện đào tạo nhân lực cho xã 
hội (chiếm tỷ lệ 5,7%). Việc tỷ lệ doanh nghiệp đã 
thực hiện đào tạo bồi dưỡng cho người lao động 
trong doanh nghiệp cao, một mặt cho thấy sự chủ 
động của doanh nghiệp trong việc xây dựng lực 
lượng lao động phù hợp với hoạt động sản xuất 
kinh doanh của riêng mình, nhưng mặt khác cũng 
cho thấy chất lượng của nguồn nhân lực chưa đáp 
ứng được nhu cầu và buộc nhiều doanh nghiệp 
phải đào tạo lại cho người lao động. Báo cáo PCI 
năm 2020 của VCCI đã cho thấy, trung bình chỉ có 
khoảng 47% DN đánh giá giáo dục dạy nghề tại các 
địa phương có chất lượng tốt.

Về hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao năng lực cho người lao động, ¾ doanh 

nghiệp tự tổ chức đào tạo, một số doanh nghiệp 
đã thành lập hẳn cơ sở đào tạo riêng để đào tạo 
lao động cho doanh nghiệp. Hơn 1/5 số doanh 
nghiệp đào tạo lao động thông qua các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp bên ngoài bằng cách đặt 
hàng hoặc liên kết với các tổ chức này. 

Doanh nghiệp dành nhiều sự quan tâm nhất 
trong việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao thêm 
một số kỹ năng mà người lao động đã sẵn có 
(chiếm 65,1%), tiếp đó là đào tạo cho lao động 
chưa có kỹ năng (chiếm 57,6%) và đào tạo kỹ 
năng mới cho lao động (chiếm 46,1%). Chỉ có 
17,6% doanh nghiệp thực hiện đào tạo với mục 
tiêu nâng cao kỹ năng chuyên biệt cho CN 4.0. 
Doanh nghiệp coi trọng hơn vai trò của các cơ sở 
GDNN bên ngoài trong việc đào tạo các kỹ năng 
mới, kỹ năng liên quan đến CN 4.0, còn những 
việc đào tạo cho lao động chưa có kỹ năng hay 
nâng cao kỹ năng thì doanh nghiệp có xu hướng 
tự làm nhiều hơn.

5. THỰC TRẠNG HỢP TÁC VỚI  
CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
NÂNG CAO NĂNG LỰC LAO ĐỘNG  
CỦA DOANH NGHIỆP
Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp có hợp tác với các cơ sở 
đào tạo bồi dưỡng lao động bên ngoài vẫn còn hạn 
chế, nhưng 2/3 doanh nghiệp từng thực hiện hợp 
tác trong đào tạo đánh giá kết quả tương đối khả 
quan. Các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp sản 

xuất hay các doanh nghiệp tham gia GVC thường 
đòi hỏi cao hơn trong việc hợp tác với các cơ sở đào 
tạo bên ngoài. Gần 60% trong số các doanh nghiệp 
chưa hợp tác bày tỏ mong muốn sẽ được triển khai 
hình thức hợp tác trong thời gian tới. 

4. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO,  
BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC 
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG  
DOANH NGHIỆP
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Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn, vẫn 
chú trọng nhiều hơn vào sự liên kết hợp tác với các 
doanh nghiệp cùng lĩnh vực kinh doanh hoặc cùng 
chuỗi cung ứng để cùng đào tạo nâng cao năng 
lực cho người lao động, vì hơn ai hết, họ là người 
hiểu rõ nhu cầu của DN và khả năng của người lao 
động trong doanh nghiệp cũng như trong chuỗi 
cung ứng. Mô hình hợp tác theo các dự án hỗ trợ 
của Nhà nước cũng được nhiều doanh nghiệp 
quan tâm bởi họ cho rằng nhà nước có vai trò 
quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết giữa doanh 
nghiệp và các cơ sở đào tạo thông qua định hướng 
phát triển các kỹ năng nghề theo chiến lược phát 
triển kinh tế hoặc hỗ trợ về mặt tài chính. Nếu thiếu 
sự hỗ trợ của nhà nước, tỷ lệ doanh nghiệp mong 
muốn hợp tác giảm đi dần một nửa. Các mô hình 
hợp tác đào tạo nghề có sự tham gia của các cơ 
quan chuyên môn, các tổ chức xã hội hay các tổ 
chức quốc tế hiện vẫn chưa phát triển ở Việt Nam 
và thường được các DNNVV tìm đến nhiều hơn.

Hiện nay, trong hợp tác với các cơ sở đào tạo, 
doanh nghiệp chủ yếu liên kết hoặc đặt hàng cơ sở 
đào tạo để đào tạo chính quy hoặc đào tạo nâng 
cao năng lực. Doanh nghiệp vẫn chưa tham gia 
sâu hơn trong quá trình đào tạo, từ khâu tham gia 
xây dựng chương trình đào tạo, cử cán bộ chuyên 
gia tham gia giảng dạy, đến khâu đánh giá kết quả 
đầu ra của đào tạo. Bởi vậy, đây cũng là những hình 
thức mà các DN mong muốn sẽ được tham gia 
nhiều hơn trong tương lai. 

Phần lớn doanh nghiệp đều đặt các lợi ích “sát 
sườn” như giải quyết được nhu cầu đào tạo nâng 
cao trình độ, kỹ năng cho lao động hay giảm chi 
phí tuyển dụng, đào tạo lao động của doanh 
nghiệp lên hàng đầu. Các mục tiêu như thực hiện 
trách nhiệm xã hội, nâng cao vị thế và hình ảnh của 
doanh nghiệp. Bên cạnh những lợi ích thúc đẩy, 
thì việc tham gia vào liên kết cũng đòi hỏi doanh 
nghiệp phải bỏ ra các khoản chi phí, trong đó chi 
phí lớn nhất là chi phí về cơ sở vật chất và chi phí 
thời gian. Ngoài ra, chi phí thuê đội ngũ chuyên gia, 
giảng viên bên ngoài tạo nên một khoản chi phí lớn 
khiến đa số doanh nghiệp cảm thấy e ngại. 

Rào cản bên ngoài hàng đầu ngăn cản doanh 
nghiệp tham gia liên kết đào tạo là thiếu cơ chế 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích. Một số rào cản 
khác có thể kể đến như thiếu cơ chế hợp tác lâu 
dài với các cơ sở đào tạo, sự chồng chéo của nhiều 
cơ quan quản lý hay thiếu sự tin tưởng vào năng 
lực đào tạo của các có sở đào tạo. Về rào cản bên 
trong, hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát 
cho biết là do công nghệ sản xuất của họ đơn giản 
nên chưa cần nâng cao trình độ kỹ năng lao động, 
tiếp đến là liên quan đến chi phí đầu tư. Nguyên 
nhân đến từ sự thiếu chuyên gia/nhân lực có khả 
năng tham gia vào quá trình đào tạo hoăc thiếu 
máy móc, công nghệ đáp ứng yêu cầu đào tạo là 
trở ngại khoảng 1/3 doanh nghiệp.

Nhìn tổng thể, năng lực của doanh nghiệp trong 
việc tham gia các dự án hợp tác trong đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao năng lực cho người lao động phần 
lớn nằm ở mức trung bình. Trong đó, năng lực tiếp 
nhận lao động sau khi đào tạo được đánh giá cao 
nhất. Doanh nghiệp tỏ ra tự tin hơn trong việc hỗ 
trợ nguồn lực cho đào tạo hơn là can thiệp vào các 
nghiệp vụ liên quan đến giảng dạy và đánh giá. 
DN lớn và các DN tham gia GVC là nhóm doanh 
nghiệp được đánh giá cao hơn hẳn trên tất cả mọi 
khía cạnh năng lực so với các DNNVV và các DN 
không tham gia GCV.
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6. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 
KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC BÊN

Chính sách được nhiều doanh nghiệp cho rằng 
sẽ làm thay đổi tích cực sự tham gia của doanh 
nghiệp vào đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 
cho người lao động phục vụ CN 4.0 đó là xây dựng 
khung tiêu chuẩn kỹ năng nghề đáp ứng CN 4.0 
và thiết kế, đổi mới chương trình đào tạo kỹ năng 
nghề tích hợp nội dung CN 4.0. Bên cạnh đó, các 
doanh nghiệp cũng mong muốn nhà nước quan 
tâm đầu tư cho các cơ sở đào tạo nghề chất lượng 
cao và các ngành, nghề trọng điểm và thay đổi cơ 
chế quản lý để các cơ sở đào tạo có quyền tự chủ 
nhiều hơn. Đồng thời, rất cần thiết có bên thứ ba 
độc lập để kiểm định về chất lượng của các cơ sở, 
minh bạch thông tin xếp hạng của các cơ sở đào 
tạo theo các tiêu chí, từ đó doanh nghiệp sẽ có căn 
cứ vững chắc hơn trong việc lựa chọn đối tác cho 
mình. Cuối cùng, các doanh nghiệp cũng mong 
muốn nhà nước tiếp tục thúc đẩy quá trình xã hội 
hóa trong đào tạo nghề và thiết lập nhiều kênh kết 
nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo. 

Khuyến nghị chính sách với Nhà nước 

Doanh nghiệp cho rằng giải pháp các cơ sở đào 
tạo cần làm nhất là nâng cao năng lực đào tạo, đi 
kèm với đó là gắn kết đào tạo lao động với nhu cầu 
thị trường theo hướng CN 4.0 để đảm bảo học viên 
sau đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao 
động. Doanh nghiệp cũng mong muốn các cơ sở 
đào tạo, thông qua bộ phận chuyên trách về hợp 
tác, cung cấp thường xuyên thông tin về chương 
trình đào tạo tới phía doanh nghiệp và có tiếp thu 
những đóng góp từ phía doanh nghiệp để thay đổi 
kịp thời chương trình đào tạo cho phù hợp với biến 
động thực tế trên thị trường. Các cơ sở đào tạo nên 
có cam kết rõ ràng về chuẩn đầu ra và cùng với 
doanh thống nhất về quy chế đánh giá học viên 
nhằm đảm bảo chất lượng người lao động. 

Khuyến nghị với các cơ sở đào tạo 
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Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức trung gian 

Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược và phân bổ nguồn 
lực cho đào tạo lao động, chủ động phối hợp với cơ sở đào 
tạo trong cập nhật các tiêu chuẩn nghề nghiệp mới, cập nhật 
công nghệ mới, đặc biệt trong bối cảnh CN 4.0. Người đứng 
đầu trong doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức về ích lợi có 
được từ liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo, thành lập các 
bộ phận chuyên trách về đào tạo để các cơ sở đào tạo bên 
ngoài, cung cấp nhu cầu về năng lực của lao động để làm 
cơ sở xác định chuẩn đầu ra cho đào tạo cũng khiến kết quả 
đào tạo đi đúng hướng, đáp ứng đúng nhu cầu của DN, hạn 
chế việc phải đào tạo lại lao động.

Giải pháp cho doanh nghiệp 

Nghiên cứu cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp rất mong các 
tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ 
chức quốc tế có thêm nhiều các buổi hội thảo, tập huấn liên 
quan đến cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trong bối 
cảnh CN 4.0 và tầm quan trọng của việc chuẩn bị lực lượng 
lao động chất lượng, chú trọng làm rõ những cơ hội, thách 
thức, lợi ích và chi phí đối với doanh nghiêp trong việc liên 
kết hợp tác đào tạo. Ngoài ra, các tổ chức xã hội, các tổ chức 
quốc tế cũng nên hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo 
nâng cao năng lực đào tạo cho người lao động, nhất là các 
kỹ năng xã hội, cập nhật các mô hình, khung kỹ năng mới 
theo các tổ chức quốc tế. 
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