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THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO 

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG: 

THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY 

 

 

Kính gửi: 

 

Các chuyên gia, nhà khoa học 

Xây dựng và phát triển thị trường lao động Việt Nam theo hướng đồng bộ, hiện đại 

và phát triển bền vững với nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu, có năng suất lao động 

và tính cạnh tranh luôn là một trong những ưu tiên của Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng 

tiếp tục nhấn mạnh về phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện hơn, đầy đủ hơn và 

chính xác hơn. Kỹ năng nghề nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng giúp người lao 

động nâng cao cơ hội việc làm và dịch chuyển trên thị trường lao động, đồng thời là nhân 

tố cấu thành nên chất lượng nguồn nhân lực. Trong bối cảnh hiện nay, người lao động cần 

được trang bị những kỹ năng nghề nghiệp để có thể trở thành những “công dân toàn cầu”, 

có khả năng tham gia thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. Tuy vậy, thực tế 

hiện nay cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn nhiều hạn chế, trong đó 

kỹ năng nghề nghiệp của người lao động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường 

và hội nhập, khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu thị trường vẫn còn rất lớn.  

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật các vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn 

về phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực đáp ứng các yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 

tế của Việt Nam, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo “Phát triển kỹ năng nghề 

nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay”. 

Ban Tổ chức hội thảo kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giảng viên 

và các chuyên gia viết bài tham dự với các nội dung cơ bản sau:  

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO: 

1. Những vấn đề lý luận về phát triển kỹ năng nghề nghiệp (Các quan điểm lý thuyết; các mô 

hình phát triển kỹ năng nghề nghiệp…); 

2.  Phát triển kỹ năng nghề nghiệp trên thế giới và Việt Nam: Kinh nghiệm và xu hướng;  



3. Thực trạng phát triển kỹ năng nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay, cụ thể: 

- Các vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật, quan điểm của Đảng liên quan đến phát 

triển kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; 

- Những cơ hội và thách thức đối với phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động ở 

Việt Nam: bối cảnh, nguồn lực, nhận thức và vai trò của các bên liên quan (nhà quản lý, 

các cơ sở đào tạo, người lao động, chủ sử dụng lao động...) đối với vấn đề phát triển kỹ 

năng nghề nghiệp cho người lao động; nhận thức và khả năng của người lao động về việc 

phát triển kỹ năng nghề cho bản thân; 

- Phát triển kỹ năng nghề nghiệp/đào tạo nghề cho người lao động trong các lĩnh vực như 

sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp, dịch vụ; 

-  Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho các nhóm lao động cụ thể như lao động trẻ; lao động 

dân tộc thiểu số, người khuyết tật… 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay; 

4. Các phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động 

nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay. 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO: 

- Thời gian nhận đăng ký tên bài viết, tóm tắt kèm từ khóa:  trước 30/8/2022 

- Thời gian nhận báo cáo toàn văn:      trước 30/9/2022 

- Thời gian tổ chức hội thảo:      dự kiến 5/10/2022 

- Địa điểm: Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ GỬI BÀI VIẾT: 

Đăng ký và bài viết xin được gửi về Ban Tổ chức hội thảo qua địa chỉ: Phòng Quản lý 

Khoa học, Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội. 

Địa chỉ email:  qlkh_ihs@yahoo.com.vn 

Điện thoại liên hệ:  ThS. Nguyễn Thị Huệ, số điện thoại: 0979.122.695 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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