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Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã dẫn đến những biến đổi lo lớn trong yếu tố 

cấu thành lực lượng sản xuất. Người lao động với tư cách là nhân tố “hàng đầu” của lực lượng 

sản xuất cũng biến đổi mạnh mẽ về vị thế, cơ cấu, trình độ và tính chất. Người lao động ở Việt 

Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ thúc đẩy lao động 

Việt Nam chuyển dịch nhanh chóng từ lao động sử dụng nhiều sức lực sang sử dụng trí tuệ; 

trình độ lao động ngày càng cao; cơ cấu, tỷ lệ lao động trong hệ thống sản xuất cũng thay đổi. 

Trên cơ sở của lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhân tố người lao động, bài viết phân tích 

tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam, từ đó đưa ra 

một số giải pháp nhằm phát triển lực lượng lao động Việt Nam hiện nay.  

Từ khóa: Người lao động, Lực lượng sản xuất, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Nhân loại hiện đang chứng kiến những 

biến đổi mang tính bước ngoặt trong sản 

xuất và đời sống xã hội do tác động của 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra. 

Trong cuộc cách mạng này, người lao 

động nằm ở vị trí trung tâm của sự biến 

đổi. Việc nghiên cứu vị thế của người lao 

động và những biến đổi của người lao 

động do tác động của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư nói chung và ở 

Việt Nam nói riêng là hết sức cần thiết. 

Bởi, nó chính là cơ sở quan trọng cho xây 

dựng nguồn lực lao động Việt Nam đáp 

ứng với đòi hỏi của thời đại.  

1. Người lao động - nhân tố “hàng đầu” 

của lực lượng sản xuất 

Để kiến giải và tìm ra những quy luật 

chung nhất của sự vận động lịch sử  - xã 

hội, C.Mác bắt đầu từ nghiên cứu quá 

trình lao động của con người. C.Mác đã 

khẳng định lao động sản xuất, trong đó 

sản xuất vật chất đóng vai trò nền tảng, là 

một dạng hoạt động chỉ có ở con người. 

Nó khác hẳn về chất so với hoạt động của 

con vật. Trong lao động, ngoài sức mạnh 

cơ bắp, con người sử dụng cả trí tuệ, ý 

thức và toàn bộ hoạt động tâm sinh lý, 

tình cảm của mình. C.Mác viết: “sức lao 
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động hay năng lực lao động là toàn bộ 

những năng lực thể chất và tinh thần tồn 

tại trong một cơ thể, trong một con người 

đang sống, và được người đó đem ra vận 

dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử 

dụng nào đó”1. Như vậy, người lao động 

không phải là con người nói chung, không 

phải người nào có sức mạnh thể chất và 

tinh thần cũng được coi là người lao động. 

Chỉ những người nào dùng sức mạnh thể 

chất và tinh thần tham gia vào quá trình 

sản xuất nhằm tạo ra của cải xã hội mới 

được coi là người lao động.  

Trong các yếu tố cấu thành của lực 

lượng sản xuất, C.Mác đã chỉ ra vai trò to 

lớn của công cụ lao động - với tư cách là 

yếu tố “động” và “cách mạng” nhất. Song, 

chủ nghĩa Mác - Lênin cũng khẳng định 

rằng tất cả các công cụ, phương tiện, thiết 

bị khoa học, tự nó không thể sáng tạo ra 

của cải xã hội và xét cho cùng thì chúng 

đều do người lao động sáng tạo ra. C.Mác 

viết, giới tự nhiên không chế tạo ra bất kỳ 

máy móc nào, không chế tạo ra xe hơi, 

đường sắt, điện báo, máy dệt... Chúng là 

sản phẩm lao động của con người2.  

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện 

nay với các công nghệ số, công nghệ 

thông minh đã và đang tối ưu hóa quy 

trình, phương thức sản xuất. Với cuộc 

cách mạng này, có thể nói, khoa học kỹ 

thuật và công nghệ hiện đại ngày càng 

khẳng định vị thế của mình trong cơ cấu 

các yếu tố đầu vào trong lực lượng sản 

xuất. Song, nó không hề làm suy giảm vị 

thế của người lao động trong lực lượng 

sản xuất, ngược lại nó còn khiến cho vị 

thế của người lao động không ngừng tăng 

lên. Bởi, xét cho cùng nó đều là sản phẩm 

của trí tuệ, của sự lao động của con người. 

V.I.Lênin từng khẳng định: “Lực lượng 

sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại 

là công nhân, là người lao động”3. 1234 

Tuy nhiên, cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư này cũng có thể đào sâu 

hố ngăn cách giữa lao động quá khứ, được 

vật hóa qua các phương tiện kỹ thuật lao 

động với lao động sống. C.Mác đã từng 

chỉ ra rằng, chính cuộc cách mạng khoa 

học kỹ thuật đã đẩy những người lao động 

ra khỏi “lề đường”; lao động bị phụ thuộc 

vào máy móc và vào tư bản, bị “tha hóa”. 

Song, các nhà kinh điển cũng khẳng định 

rằng, chính trong cuộc cách mạng ấy của 

lực lượng sản xuất, người lao động cũng 

sẽ làm thay đổi vị thế của họ và đó là tiền 

đề giải phóng chính họ, V.I.Lênin từng 

nhấn mạnh: “Chỉ có đại công nghiệp cơ 

khí mới phá hủy được hoàn toàn những 

mối liên hệ xã hội”4. Ngày nay, bên cạnh 

những tiến bộ, cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư cũng đưa đến những tác động tiêu 

cực, trong đó có hiện tượng một số bộ 

phận lao động tiếp tục bị “tha hóa”. Song, 

cũng chính cuộc cách mạng này lại là nấc 

thang quan trọng trong tiến trình cách 

mạng hóa toàn bộ các quan hệ sản xuất và 
                                                 
1 C.Mác và Ph.Ăngghen (1993), Toàn tập, t.23, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.251. 
2 Trích theo: Trần Tiến Đạt (chủ biên) (2006), 
Nguyên lý Triết học chủ nghĩa Mác, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, tr.408. 
3 V.I.Lênin (2005), Toàn tập, t.38, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, tr.430. 
4 V.I.Lênin (2005), Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, tr.490. 
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quan hệ xã hội, là tiền đề cho sự phát triển 

và giải phóng người lao động. 

Những quan điểm của các nhà kinh 

điển chủ nghĩa Mác - Lênin về nhân tố 

người lao động trên đây là cơ sở lý luận và 

phương pháp luận khoa học, có ý nghĩa to 

lớn trong việc nhận thức về người lao 

động và phát triển lực lượng lao động ở 

nước ta hiện nay. 

2. Tác động của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư đến người lao 

động Việt Nam và những vấn đề đặt ra 

So với cuộc cách mạng khoa học kỹ 

thuật thời C.Mác, Ph.Ăngghen và 

V.I.Lênin, cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư phản ánh trình độ phát triển rất cao của 

lực lượng sản xuất. Cuộc cách mạng này 

làm thay đổi căn bản các nhân tố sản xuất 

và đời sống, như nguyên liệu, máy móc, 

thiết bị, công nghệ, năng lượng, thông tin, y 

học, các giống cây trồng, vật nuôi...; đồng 

thời, nó cũng làm thay đổi căn bản phương 

thức lao động của con người. Nhờ việc phát 

minh, sáng chế ra nhiều loại máy móc, thiết 

bị, công nghệ hiện đại, người lao động trong 

các ngành sản xuất chuyển từ lao động thể 

lực sang lao động dựa trên sử dụng trí tuệ 

nhiều hơn. Điều đó đòi hỏi người lao động 

phải được đào tạo và tự đào tạo, không 

ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề 

nghiệp và trình độ kỹ thuật, công nghệ. 

Nguồn lao động có trình độ và kỹ năng 

nghề nghiệp cao là nhân tố quan trọng, 

quyết định nhất để phát triển nền kinh tế tri 

thức của một quốc gia. Với Việt Nam, cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư này đang tác 

động và đặt ra một số vấn đề sau đây: 

Thứ nhất, cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư đặt ra cho Việt Nam thách thức về 

lực lượng lao động. Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư là lợi thế lớn đối với 

các nước vốn có lực lượng lao động có 

kỹ thuật cao, song với các nước đang 

phát triển như nước ta đó lại là thách thức 

rất lớn. Hiện nay, số lượng lao động nước 

ta chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số: 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của 

cả nước quý II/2019 ước tính là 55,5 triệu 

người, chiếm hơn một nửa dân số với tỷ 

lệ 57,50% (tổng dân số Việt Nam đến 

quý II/2019 là 96,2 triệu người); lực 

lượng lao động trong độ tuổi là 48,9 triệu 

người5. Nguồn lao động dồi dào, tuy 

nhiên trình độ chuyên môn kỹ thuật của 

lao động Việt Nam còn nhiều hạn chế, số 

lượng lao động qua đào tạo còn chưa cao 

tính theo cơ cấu dân số và lao động, cụ 

thể: Quý II/2019 lực lượng lao động đã 

qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ chỉ 

chiếm 22,37% (lao động có trình độ đại 

học trở lên chiếm 10,82%; cao đẳng 

chiếm 3,82%; trung cấp chiếm 4,65% và 

sơ cấp chiếm 3,08% trong tổng lực lượng 

lao động6. Số lượng lao động có trình độ 

như trên chưa tương xứng với một nước 

có số dân đông thứ 3 ASEAN như Việt 

Nam. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ bằng 

1/3 Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore. Bên 

cạnh đó còn chưa tính đến chất lượng lao 

động (ngay cả lao động đã được đào tạo) 

                                                 
5 Xem: Tổng cục thống kê (2019), Thông cáo báo 
chí, Tình hình kinh tế - xã hội quý II/2019. 
6 Xem: Tổng cục thống kê (2019), Thông cáo báo 
chí, Tình hình kinh tế - xã hội quý II/2019. 
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ở Việt Nam nhìn chung còn thấp; phân 

bố lực lượng lao động có trình độ cũng 

không đồng đều giữa các vùng, miền và 

lĩnh vực kinh tế. Điều đó đặt ra cho Việt 

Nam áp lực cần đẩy mạnh xây dựng 

nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp 

ứng yêu cầu của thời đại.  

Thứ hai, cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư làm thay đổi cơ cấu các ngành kinh 

tế trong nền kinh tế của nước ta: Tỷ trọng 

các ngành thuộc khu vực I (nông, lâm, 

ngư nghiệp) đang có xu hướng giảm; khu 

vực II (công nghiệp, xây dựng) và khu 

vực III (các ngành dịch vụ) ngày càng 

chiếm tỷ trọng cao. Tính đến tháng 6 năm 

2020, “khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản chiếm tỷ trọng 14,16%; khu vực công 

nghiệp và xây dựng chiếm 33,44%; khu 

vực dịch vụ chiếm 42,04%; thuế sản phẩm 

trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,36%”7. Tỷ 

trọng nông nghiệp trong GDP chỉ chiếm 

14,16%, nhưng số lao động nông nghiệp 

chiếm khoảng 42% trong tổng số lao động 

cả nước. Có thể nói, đây là một “lỗ hổng” 

của lao động Việt Nam khi bước vào cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc 

cách mạng này sẽ thúc đẩy hoạt động 

thương mại, tài chính, ngân hàng, giáo 

dục, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ 

thuật, marketing, bảo hiểm, giao thông 

vận tải, tư vấn, lắp đặt và bảo dưỡng thiết 

bị máy móc, giải trí, du lịch, hàng không... 

Do đó, việc chuyển đổi, cung ứng lao 

động từ lĩnh vực nông nghiệp sang công 

nghiệp, dịch vụ sẽ vấp phải một rào cản 

lớn khi đòi hỏi lao động cần có trình độ 

chuyên môn kỹ thuật và tay nghề cao.  

Thứ ba, cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư thúc đẩy tự động hóa quy trình sản xuất 

thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ những 

phát kiến khoa học vào sản xuất. Chính 

điều này đang gây ảnh hưởng lớn đến việc 

làm của người lao động nước ta. Thất 

nghiệp là một vấn đề lớn mà chúng ta 

đang phải đối mặt, nhất là trong những 

ngành công nghiệp truyền thống như dệt 

may, da giày... Mới đây, báo cáo của Tổ 

chức lao động quốc tế (ILO) cung cấp số 

liệu đáng lo ngại khi mà hơn 2/3 trong số 

9,2 triệu lao động ngành dệt may và da 

giày tại Đông Nam Á đang bị đe dọa bởi 

sự ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản 

xuất. 7Khoảng 86% lao động của Việt 

Nam, 88% lao động của Campuchia và 

64% lao động Indonesia trong ngành da 

giày, may mặc sẽ chịu ảnh hưởng lớn do 

quá trình tự động hóa sản xuất. Có thể nói, 

trong tương lai gần, không những chỉ việc 

làm có tính chất đơn giản và lặp lại mà cả 

những công việc phức tạp cũng được 

rôbốt hóa. Do đó, tình trạng thất nghiệp 

của người lao động, nhất là lao động giản 

đơn sẽ gia tăng. Lao động ngày càng phụ 

thuộc vào máy móc, vào tư bản; phân hóa 

giàu nghèo vì thế cũng gia tăng, tất yếu 

phát sinh nhiều mâu thuẫn xã hội. Vấn đề 

khắc phục “tha hóa lao động”, nạn thất 

nghiệp, vai trò làm chủ của người lao 

động trong sản xuất và đời sống trở nên 

rất cấp bách. Vì vậy, chúng ta cần có 

chiến lược đúng đắn và những chính sách 

                                                 
7 Xem: Tổng cục thống kê (2020), Thông cáo báo 
chí, Tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng 
năm 2020. 
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phù hợp để phát triển người lao động Việt 

Nam trong bối cảnh của thời đại. 

Thứ tư, cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa về khoa 

học kỹ thuật và công nghệ đang tác động 

lớn đến lao động nước ta. Toàn cầu hóa 

giúp khoa học và công nghệ Việt Nam 

từng bước hội nhập, giao lưu với nền khoa 

học công nghệ của thế giới, tạo thuận lợi 

cho lao động Việt Nam học tập kinh 

nghiệm, tiếp thu những thành tựu khoa 

học công nghệ tiên tiến của thế giới. Việc 

chuyển giao các dây chuyền công nghệ, 

khoa học tiên tiến của thế giới vào Việt 

Nam như: Công nghệ sản xuất ô tô (Nhà 

máy ô tô Trường Hải tiếp nhận dây 

chuyền chuyển giao của Hyundai về sản 

xuất ô tô), công nghệ sản xuất thiết bị điện 

tử, viễn thông (Samsung Việt Nam), các 

công nghệ cao trong nông nghiệp (Công 

nghệ tưới nhỏ giọt theo tiêu chuẩn Israel), 

công nghệ xây dựng cầu đường và đặc 

biệt công nghệ thông tin trong các ngành 

dịch vụ tài chính, ngân hàng đã góp phần 

giúp lao động nước ta từng bước tiếp cận 

và đạt đến trình độ tiên tiến của thế giới; 

các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam 

có cơ hội tiếp cận với khoa học và công 

nghệ cao, qua đó từng bước thu hẹp 

khoảng cách về kiến thức, kỹ năng nghiên 

cứu và phát triển (R&D), nâng cao năng 

lực sáng tạo khoa học - công nghệ.  

Tuy nhiên, toàn cầu hóa về khoa học kỹ 

thuật và công nghệ cũng đặt ra cho lao 

động nước ta nhiều khó khăn và thách thức, 

các sản phẩm khoa học - công nghệ của 

nước ngoài, đặc biệt là của các nước tiên 

tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước 

châu Âu xâm nhập mạnh mẽ vào thị trường 

trong nước khiến cho nền khoa học công 

nghệ Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt, trong 

khi đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học, 

đặc biệt là các nhà khoa học đầu ngành còn 

thiếu và yếu. Đây cũng là vấn đề đặt ra cho 

lực lượng lao động sử dụng nhiều chất xám 

nước ta trong bối cảnh hiện nay.  

3. Một số giải pháp cơ bản nhằm 

phát triển người lao động Việt Nam 

trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư 

Việt Nam là nước có quy mô dân số lớn, 

tháp dân số tương đối trẻ và đang vào thời 

kỳ “cơ cấu dân số vàng” với nguồn nhân 

lực dồi dào. Hiện nước ta có khoảng 55,56 

triệu lao động, mỗi năm chúng ta lại có 

thêm khoảng gần 1 triệu người bước vào độ 

tuổi lao động. Những tác động to lớn và 

toàn diện của cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư đối với người lao động Việt Nam đòi 

hỏi chúng ta cần phát huy những lợi thế, 

đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực 

của nó; đặc biệt cần phải có chiến lược 

đúng đắn để phát triển lao động Việt Nam 

trong bối cảnh mới. Có nhiều giải pháp 

phát triển người lao động Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay, theo chúng tôi cần thực 

hiện tốt các giải pháp cơ bản sau:  

Một là, phát triển giáo dục và đào tạo 

nhằm nâng cao chất lượng người lao 

động. Trong các yếu tố tạo nên sự phát 

triển người lao động, thì giáo dục và đào 

tạo luôn tác động trực tiếp và quyết định 

nhất. V.I.Lênin đã từng nhắc nhở những 

thanh niên Xô Viết rằng: “Việc điện khí 
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hóa không thể do những người mù chữ 

thực hiện được, mà chỉ biết chữ không 

thôi thì cũng không đủ (...). Điều đó chỉ có 

thể thực hiện được trên cơ sở một nền học 

vấn hiện đại, và nếu họ không có nền học 

vấn đó, thì chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ là 

một nguyện vọng mà thôi”8. Sở dĩ giáo 

dục và đào tạo có vai trò to lớn như vậy, 

vì giáo dục và đào tạo trực tiếp quyết định 

việc nâng cao trình độ học vấn, trình độ 

khoa học, công nghệ, năng lực thực tiễn 

của người lao động và có ảnh hưởng lớn 

đến thể lực, đạo đức, nhất là đối với trí tuệ 

con người. Nó tác động trực tiếp đến việc 

nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 

dưỡng nhân tài. Do đó, giáo dục và đào 

tạo luôn chiếm vị trí trọng yếu trong chiến 

lược phát triển con người nói chung, 

người lao động nói riêng. 

Việt Nam là một trong những quốc gia 

đặc biệt quan tâm đến việc phát triển giáo 

dục và đào tạo và xây dựng nguồn nhân 

lực chất lượng cao. Trong nhiều văn kiện 

trước đây, Đảng ta luôn xem giáo dục và 

đào tạo là “quốc sách hàng đầu”. Song, 

hiện nay do tác động to lớn của cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư đối với sự phát 

triển đất nước, trong văn kiện Đại hội XIII 

lần này, cùng với giáo dục và đào tạo, 

khoa học và công nghệ đã được xếp ở vị 

trí quốc sách hàng đầu - Đảng khẳng định: 

“Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học 

và công nghệ là quốc sách hàng đầu”9. Từ 

những nhận thức đó, Đảng và Nhà nước ta 

có nhiều chủ trương, chính sách và thực 

hiện trên thực tế nhằm thúc đẩy giáo dục 

và đào tạo. Hàng năm, nước ta đã dành 

một lượng ngân sách khá lớn cho giáo dục 

và đào tạo, tối thiểu ở mức 20% tổng chi 

ngân sách. 89 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 - 9 - 

2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

đã khẳng định: “Chủ động, tích cực tham 

gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm 

vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan 

trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ 

thống chính trị và toàn xã hội”, Nghị 

quyết chủ trương đẩy mạnh giáo dục và 

đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực: 

“Rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội 

dung và chương trình giáo dục, đào tạo 

theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư 

duy sáng tạo và khả năng thích ứng với 

môi trường công nghệ liên tục thay đổi và 

phát triển;... Đổi mới cách dạy và học trên 

cơ sở áp dụng công nghệ số;... Xây dựng 

một số trung tâm giáo dục, đào tạo xuất 

sắc về công nghệ theo hình thức hợp tác 

công - tư. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, 

chính sách khuyến khích, thu hút, sử dụng 

nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Phát triển mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ 

đào tạo kỹ năng cho chuyển đổi công 

việc... Hình thành mạng học tập mở của 

người Việt Nam. Thực hiện theo lộ trình 

phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an 

                                                 
8 V.I.Lênin (2005), Toàn tập, t.41, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, tr.364-365. 
9 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, tr.136. 
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toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản 

cho người dân. Đẩy mạnh công tác truyền 

thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn 

hóa số trong cộng đồng”. Như vậy, với nội 

dung Nghị quyết này Đảng ta đã xem đây 

là giải pháp căn bản, vừa bức thiết vừa có 

tầm chiến lược nhằm phát triển nhanh 

người lao động Việt Nam đáp ứng cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Hai là, chuyển đổi, sắp xếp cơ cấu kinh 

tế và lao động đáp ứng với xu thế của 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cần 

đẩy mạnh quá trình chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế theo hướng phát huy tốt các nguồn 

lực lao động. Trong bối cảnh số lượng lao 

động chủ yếu đang hoạt động trong lĩnh 

vực nông nghiệp, chúng ta cần đẩy mạnh 

quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp và 

nông thôn; có chính sách đào tạo, hỗ trợ 

lao động nông thôn có trình độ khoa học 

công nghệ, nhất là công nghệ trong trồng 

trọt, chăn nuôi, đánh bắt nông sản, thực 

phẩm; kết hợp với việc chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế và lao động sang lĩnh vực công 

nghiệp và dịch vụ một cách hợp lý. Hiện 

đại hóa và nâng cao chất lượng lao động ở 

các ngành công nghiệp truyền thống, mũi 

nhọn như da giày, may mặc; đầu tư phát 

triển các ngành công nghiệp công nghệ 

cao làm đòn bẩy cho toàn bộ nền kinh tế; 

chuyển đổi, có chính sách sắp xếp lao 

động có trình độ một cách hợp lý giữa các 

vùng, miền, các địa phương. 

Ba là, xây dựng đội ngũ lao động có 

trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến kết 

hợp với đẩy mạnh phát triển khoa học công 

nghệ. Trong đột phát chiến lược thứ 2 của 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 

năm 2021 - 2030 tại Đại hội XIII, Đảng đã 

xác định cần phải “Tiếp tục phát triển toàn 

diện nguồn nhân lực,... Phát tiển mạnh mẽ 

khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”10. 

Trước tiên, nước ta phải đẩy mạnh, nhanh 

chóng xây dựng đội ngũ các nhà khoa học 

có trình độ cao làm đòn bẩy, đột phá trong 

đổi mới sáng tạo kết hợp với đào tạo đội 

ngũ lao động có trình độ khoa học và công 

nghệ sâu rộng trong toàn xã hội một cách 

phù hợp để đáp ứng sự chuyển đổi số và 

quá trình hiện đại hóa kinh tế, xã hội.  

Cần ưu tiên trong chuyển giao và ứng 

dụng công nghệ mới trong các ngành, lĩnh 

vực then chốt; có trách nhiệm thúc đẩy 

nghiên cứu khoa học, công nghệ, tạo môi 

trường thuận lợi và hỗ trợ có trọng tâm, 

trọng điểm để người dân và doanh nghiệp 

là các chủ thể quyết định tham gia cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây 

dựng và triển khai chiến lược quốc gia về 

phát triển các doanh nghiệp công nghệ, ưu 

tiên phát triển các doanh nghiệp công 

nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao thực 

hiện thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt 

Nam; cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ 

sở nghiên cứu khoa học công nghệ công 

lập; xây dựng và phát triển các trung tâm 

đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào 

các công nghệ cốt lõi của cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư.  

                                                 
10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, tr.220-221. 
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Bản thân người lao động phải tự vươn 

lên để có trình độ khoa học, kỹ thuật cao. 

Người lao động cần chủ động, tích cực đổi 

mới sáng tạo về nhận thức tính cấp bách 

và sự cần thiết phải nâng cao trình độ 

khoa học công nghệ; cần phải tự đào tạo 

và tham gia sâu rộng vào quá trình đào tạo 

lại, đào tạo nâng cao về tay nghề, chuyên 

môn, nghiệp vụ; tích cực đầu tư một cách 

hiệu quả các công nghệ tiên tiến vào trong 

quá trình lao động nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng lao động. 

Bốn là, thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu 

hút nguồn lực nhân lực có trình độ khoa 

học công nghệ cao cho đất nước. Chủ 

động tham gia và thực hiện các cam kết 

quốc tế như các công ước quốc tế về lao 

động, việc làm, tham gia các Hiệp định 

thương mại tự do CPTPP, EVFTA... cũng 

như tham gia vào các tổ chức đa phương, 

khu vực như: Tổ chức Lao động quốc tế 

(ILO), Cộng đồng ASEAN... Đồng thời, 

đẩy mạnh hợp tác về lao động với các đối 

tác có tiềm năng lớn như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Đức, EU, Hoa Kỳ... Hiện nay, nước 

ta có hàng triệu lao động, du học sinh và 

đội ngũ các nhà khoa học đang hoạt động 

ở nước ngoài. Do đó, cần có cơ chế và 

chính sách để hội nhập quốc tế về lao 

động; cần mở rộng về phạm vi, phong phú 

về nội dung và đa dạng về hình thức, thu 

hút được đội ngũ trí thức, các nhà khoa 

học về phục vụ cho đất nước; kết hợp với 

thúc đẩy hợp tác với các quốc gia có đội 

ngũ chuyên gia khoa học công nghệ tiên 

tiến theo hướng chuyển dần từ phương 

thức “viện trợ” sang “chuyển giao tri thức, 

công nghệ quản lý”, đẩy mạnh hỗ trợ về 

chuyên gia kỹ thuật cao.  

Năm là, bên cạnh đó, nước ta cần thúc 

đẩy xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phù 

hợp với trình độ phát triển ngày càng cao 

của lực lượng sản xuất nói chung, của 

người lao động nói riêng. Từng bước xác 

lập trên thực tế quyền làm chủ của người 

lao động đối với nền sản xuất xã hội; thực 

hiện tốt các chính sách phân phối thu nhập 

hướng đến người lao động; chính sách về 

việc làm, bảo hiểm và các chính sách an 

sinh xã hội khác để nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần nhằm phát triển người lao 

động Việt Nam vừa đủ về số lượng vừa 

đảm bảo chất lượng đáp ứng những đòi hỏi 

của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Chủ nghĩa Mác - Lênin hoàn toàn đúng 

đắn khi khẳng định người lao động là nhân tố 

hàng đầu của lực lượng sản xuất. Trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

lao động trí tuệ của con người ngày càng 

chiếm vị thế quan trọng. Song, cuộc cách 

mạng này cũng đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết 

đối với người lao động nói chung, người lao 

động Việt Nam nói riêng. Vấn đề cấp thiết 

nhất đối với lao động Việt Nam hiện nay là 

phải nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và 

công nghệ. Trên cơ sở quan điểm: “Giáo dục 

và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ 

là quốc sách hàng đầu” của Đảng tại Đại hội 

XIII, việc thực hiện một số giải pháp mà bài 

viết gợi ý trên đây một cách thiết thực, hiệu 

quả sẽ góp phần xây dựng, phát triển nguồn 

lực lao động nước ta đáp ứng những đòi hỏi 

cấp thiết của cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.  


